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{ἰτκυηὰᾺ6 1. 

Βεγίεῦζ ἄφεβ. Αὐτιβ απ Ἐπιθερ νοη ΝΙΚκΚοιηοδαίςῃ. 

(δα. 318) 

Κυρίῳ ποθεινοτάτῳ ἀνθρώπῳ θεοῦ πιστῷ, ὀρθοδόξῳ Εὐσεβίῳ ἴΑρειος ὁ διωκό- 1 

μενος ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρον πάπα ἀδίκως διὰ τὴν πάντα νικῶσαν ἀλήθειαν ἧς καὶ σὺ ὑπερ- 

ασπίφεις ἐν κυρίῳ χαίρειν. 

Τοῦ πατρός μου ᾿Αμμωνίου εἰς τὴν Νικομήδειαν ἀφικομένου εὔλογον καὶ ὀφειλό- 2 

μενον ἐφάνη μοι προσαγορεῦσαί σε δι’ αὐτοῦ, ὁμοῦ τε καὶ ὑπομνῆσαι τὴν ἔμφυτόν σου 

ἀγάπην καὶ διάθεσιν, ἣν ἔχεις πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς διὰ τὸν θεὸν καὶ τὸν Χριστὸν αὐτοῦ, 

ὅτι μεγάλως ἡμᾶς ἐκπορθεῖ καὶ διώκει καὶ πάντα κάλων κινεῖ καθ᾽ ἡμῶν ὁ ἐπίσκοπος, 
ὥστε ἐκδιῶξαι ἡμᾶς ἐκ τῆς πόλεως ὡς ἀνθρώπους ἀθέους, ἐπειδὴ οὐ συμφωνοῦμεν αὐτῷ 

81, Μάσγῖυβ Ψιοϊοσίπιβ δᾶν.. Ασὐίππι {(Μίρηθ ῬῚ, 8, τοθ6 Ὠ): φιυοά δὲ ΑΙοχαπᾶογ αἰχιῦ, οἱ ἀϊοϊ τσ ΒοΏροσ ῥδίεσ, 

ΒΘΙΊΡΟΥ Π]1π|5 δὴ} δχβίθῃβ 

ἘΡΙΡΙι. δβγ. 69, 6 (1) Τμϑοά. ἢ. 6.15 (ἀ ἢ 8 2) ΤῊ. (απά. (ΟΙ. 

τ ὀρθοδόξῳ -Ὁ ἀνοὸ (ο]. Ξ-- πάππῳ | Εὐσεβίῳ -Ἑ πἰοοτηδάοπβὶ (0]. --Ξ Νικομηδεῖ 2 τοῦ 

πάπα ΤὨρἪοά. ΤΊ. 4 ἐρχομένου εἰς τὴν Νικομήδειαν “-“ ὙΤπεοᾶ. ΤᾺ. (απά. ΟΟ]. | καὶ » Τμεοοά. 

(αεπᾶ. | ὀφειλόμενον καὶ εὔλογον “- (ο]. 5 μοι ἢ» Τπεοά, (Απ51.ν)] ΤῊ. (δπά. 6 πρὸς] εἷς Τπῃεοᾷ. 

(Απ51,ν) περὶ Τμδοά. (Ὁ) οἰτόα (οὶ. 7 μεγάλως] πιρ!ρηέαι (Ο]. | ἐκδιώκει Ὑμεοᾶ. (Δπ8) ΤῊ. 

πάντα κάλων] πᾶν κακὸν ἘΡΙΡΆ. σαπᾷ. 8. ὥστε - καὶ Ὑπεοά. Τα. [ ἡμᾶς 2» ΤᾺ. 

Αὐσῖὶ δά Ἐπβορίυτῃ. 
Ῥοιπΐηο ἀββϑἰ ἀγα Ἰββίπλο Ποτηΐπὶ οὶ Πά6]1 γϑοΐα ορὶ παπίὶ {Ε ΒΘ ΟΣ Αττίυβ, 4ὺϊ ρεγ- 1 ὕαπά, 

βασαξίοποιη ρα τ 40 Αἰδχαπάτο ραρᾶ ἰηἰπβίβ ργορίεγ οτηπία νἱποθηΐοπὶ νογἰξαίοπι, ὑτὸ αὰὰ Μίεπε ἵν. 
οὐ ἐπ Ῥγοριρηδβ, ἴπ ἀοχηΐμο 58 ]᾽ ΝΠ 6558. δ, 1ο35 

Ῥαίγε πῖθὸ Ατηπιοηΐο νεπίεηίθ δὰ Νοοτηβαϊαπι ταϊίομὶ ἀθἰταπι ἀρραγΐ βαϊαΐασγα ἰε ᾧ 
ῬΕΓ ἰρβύχτη βἰπιαίαια οἱ σοπιηοπαίδοογα οατγίζαΐαθπὶ Εἴδ᾽ ἱηπαῖαπὶ οἱ αῇεοίϊίοποπι, αυᾶτπι μα θ65 

δα ἰγαίτθβ ργορίεσ ἀοπηπυπι οἱ ΟὨγιβέιππι δἰὰ5, ααοηΐδτη πλρΉΣῆ 6 πο5 Ἔχροτίαί εἴ ρεγβθαυϊξαγ 
εἰ οἴῆπε πηδ] ΠῚ πιονοὶ ΔανογΒΌ Τα ΠῸ5. Θρίβοοραβ, αὐ οχέαρεϊς πὸβ 46 οἰνιἰαίθ αυδϑὶ Ὠομηΐπθ5 
ϑἰπθ ἄθο, ψυοηΐδπι ΠΟΙ σΟΠΒΟΠΆΙΩΙ8 1ρ81 ΡΌΡ]Π σα αἰοαπίΐ, ἱπρεπίτορβοηϊξιβ δϑὲ, βαπΊρεῦ ἄθαβ 

2 Ευβοθιο Ὁ» Με. 5 Αππηομόο Μ8. 6 οοἴηταϑηδίδοθσθ Μ8. 

Τηορες εἐρί βίοι ΑΤΙΊ μογϑίϊοὶ δᾶ Ἐπιβε ᾽πὶ ΝΙΟοπι Ἰδηβοίη. 
Ῥοοχγηΐηο (εϑι ἀογδη  ϑϑίπηο Πουϊηὶ (οἱ ΠΑ6Ι1 οτἱοάοχο ἀνὸ Ετιβεῦϊο ΝΙσοπηθθηβὶ Αὐτῖὰβ, 1 (οἱ. 

αυΐ ρεγβαοαξοηδηι ραίαγ 40 ΑἸδχϑπάτο ραρα ἱπίυβίς ργορίεγ νϑγϊ ἐδέθη αδα οπιπία νἱποῖί, εν. Βέη. 
ουΐα5. δὲ ἐὰ ρτοραυρπδίου 65, ἰπ ἀοπιῖηο βαϊαΐετη. 26,93 

Ῥαΐγα τῆβθο Ατητηοηΐο νοπϊοπία Νίοομηθᾶίδμιλ ἀδρίξιπη εἰ ταϊομδ θα νίϑυση οϑὲ ταὶ 9 
βαϊαΐατα ἰ6 ῬῈῚ ἰρβαπι, β' πηι] οἰ σοι πη οζΓαῦσο ἱπϑίζαστη ἐἶ0]᾽ ἀραρε οἱ αἱδοίαση, ααπὶ ΠΑ Ρ65 
εἶγοα ἔγαίγεβ Ῥγορίογ ἀδισα εἰ (ῃσίβειυτη οἰπβ, χυΐα τηδ]Π]ρηϊίοΓ πὸ σχρυρπδί οἱ ρογϑθαυϊαγ εἴ 
ΟΠΊΠΘΙῺ Ῥἰδοίατη οοτϊηπηονϑὲ Δαἀνθγβυτη ΠῸ5 ΘΡΙβοοΡαΒ, ἰἰα αἱ ῥχοϊσοαγοὶ πὸὺ5 ἀ6 ἴρβα οἰν ἰαΐθ 
αιδϑὶ ΠΟΙ. Π65 βηθ ἄθο, 418 Ποη σοηβοηζίχηιβ οἱ Ῥυ]Πο6 αϊσεπεϊ: ΒΟ ΠΊΡΟΓ 615 ΒΘΠΊΡΕΓ Π]115, 

1 οσοβὶ Μ5.0 2. δνο] 1165 βυοῦ Ορ. | ΠΙοοτηβίθηβα Μ8. 3 αυἱάοιπ Ῥοσγβθοποϊοποια 8. 4 ὑῬτο- 

Ρυρπδίοσ] ῥγορίϑεσ Μβ8. 5 Ῥαϊτὶ Μϑ8. | πἰοοιηααᾶία ΜΞ. | Βοδιΐαπι δὲ τϑοίοπα!]θ Μϑ. 6 ηυοὰ 

μαρεὲ Μβ8. 8 .οπιπδπὶ) οπὶϑ Μ58. | δρἰβοοροταπι Μβ, 9. ἀἰϊσεπέθπι Μ8. 

Αἰμαπαϑίυβ 171, 1 



ῷ ὕτκυπᾶς τ, 2, 

δημοσίᾳ λέγοντι, ἀεὶ θεὸς ἀεὶ υἱός, ἅμα πατὴρ ἅμα υἱός, συνυπάρχει ὁ υἱὸς ἀγεννήτως 

τῷ θεῷ, ἀειγεννής, ἀγεννητογενής, οὐτ᾽ ἐπινοίᾳ οὐτ᾽ ἀτόμῳ τινὶ προάγει ὁ θεὸς τοῦ 
υἱοῦ, ἀεὶ θεὸς ἀεὶ υἱός, ἐξ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ ὁ υἱός. 

9 Καὶ ἐπειδὴ Εὐσέβιος ὁ ἀδελφός σου ἐν Καισαρείᾳ καὶ Θεόδοτος καὶ Παυλῖνος καὶ 
᾿Αθανάσιος καὶ Γρηγόριος καὶ ᾿Αέτιος καὶ πάντες οἱ κατὰ τὴν ἀνατολὴν λέγουσιν, ὅτι 

προὔπάρχει ὁ θεὸς τοῦ υἱοῦ ἀνάρχως, ἀνάθεμα ἐγένοντο δίχα Φιλογονίου καὶ Ἕλλα- 

νικοῦ καὶ Μακαρίου, ἀνθρώπων αἱρετικῶν ἀκατηχήτων τὸν υἱὸν λεγόντων οἱ μὲν ἐρυγήν, 

4 οἱ δὲ προβολήν, οἱ δὲ συναγέννητον. καὶ τούτων τῶν ἀσεβειῶν οὐδὲ ἀκοῦσαι δυνά- 

μεθα, ἐὰν μυρίους θανάτους ἡμῖν ἐπαπειλῶσιν οἱ αἱρετικοί. ἡμεῖς δὲ τί λέγομεν καὶ φρο- 

νοῦμεν καὶ ἐδιδάξαμεν καὶ διδάσκομεν; ὅτι ὁ υἱὸς οὐκ ἔστιν ἀγέννητος οὐδὲ μέρος ἀγεν- 

2 τὰ ἀειγεννής νρί. βοτηρίζετπα ραπογβίίο μαὶ Οτίρεποβ ἀθ ριίπο. 1 2,4 (33,1) υπά 1 2,3 (31, 18.}} 

ἀτόμῳ τινὶ νρΊ. Οτίρεποβ ἄβ ῥχίπο. 1 2,2 (29, 3 1.): αποιηοᾶο εχίτα παυΐπβ βαρίθπίϊαθ σεπογαἐϊοπετιη ἔπῖ558 

δ᾽’΄χυδπᾶο ἄδατῃ ραΐσετα νῈὶ δά ρυποίπτῃ τποτηθηὶὶ 4]1ουἱπ5 ροΐθϑδί 4115 βοηξγα νὸ] οσεάοσγο...... 6 δεῖ. 

ὕτκ. 3 5.4 7 τὰ ἐρυγήν νρῖ. Τ5. 44,2. ΟΥΡΘπα5 ἰπ Το. 1 38, 280 8ξ, (49,208) 8 προβολήν 

νεῖ. ὕτικ. 6 8. 12,11 | συναγέννητος νεῖ. ὕτικ. 6. 5. 13,11 

Ἐρίρῃ, (1) Τπεοά. (ἃ π 5 2) ΤῊ, (δπά. 00]. 

1 ἢ. Ῥεὶ σαπά. δῃᾶάθγε ἀπογάπυπρ. ] ἀγεννήτως ὁ υἱὸς “α Ὑπεοᾷ. (Δ181,.8) ΤΙ. συνυπάρχει ὁ γεννητὸς 
υἱὸς τῷ ἀγεννήτῳ θεῷ Τμεοά. (Ὀ) οὐπὶ ἅδο 6βὲ ἱπέασξιταϊίοσ Β]1π8 ΟΟ],. 2 ἀειγενής Ερίριι. Τποοά. (ν) 
ΤΕ. ἀειγέννησις ὙΒοοά. (5) ΒοΙλροσ ροπίξυβ (απ. βθῖπρογ παίιβ (0]. ] ἀειγεννής -ἰ- ἐστιν Τπεοά. ΤᾺ. | 

ἀγεννητογεννής Ἰπεοά. (Ὁ ν) ἀγενητογενής ΤῊ. ἘΡίρΗ. ἀγεννητογενής -Ε ἐστιν Ὑπεοά. Οαπά. 3 ὁ θεὸς 

ἀεὶ ὁ υἱός ΤΆ. | αὐτοῦ - ἐστιν ὙἸΠποοά. ΤῊ. 4 σοῦ - ὁ Ὑποοά. ΤΆ. | Θεοδόσιος ἘρίρΆ. (1). 

5. ᾿Δέτιος] Ἐπέγομίι5. (Ο]. 6 ἀνάρχως] ποπ 1π ἐδπιροτα (ΟἹ. | δίχα - μόνου ὙἸπεοά. ΤΙ. Οαπά. 

647 Ἑλλαδικοῦ ΤΗροά. (3) 7. ἀκατηχήτων] ααυΐρυβ ποη ᾿πβομοϊ αυοά Οβπά. 8 οἱ δὲ συναγέννητον] 

ἀγέννητον ἘρίρΗῃ. (1) | ἀσεβῶν Ἐρίρῃ. (1) ο ἐπαπειϊιλοῦσιν Τῃεοά. (Α) ἐπαπειλήσωσιν Ὑμεοά. (82) 

παραπειλήσωσιν Ἰποοά. (8) το ἀγένητος ΤΒεοά. (Νὴ ΤῊ. ἱπρεπίξυβ Ὁαπά. ἱπίδοϊυβ (0]. ΘΌθηβο 

5.3,3 

(ὰπά, ΒΟΠΊΡΟΓ Π]1π|5, βδἰπιὰ ραΐδσ 51Π1|Ὲ] Β]1π|5, σοηβι 515}1} ἰηρϑηϊία Π]1π5 Ῥαΐσὶ, βθπροσ βϑηϊίπ5 αδϑί, 

ΠΟ4Π6 δα ἱπἰθ]θροηίδπι πθα86 αχίραο δ] ῥγαθοθάϊέ ἄδυβ Β]ὰπ|, ΒΘ ΡοΓ ἄδιι5 βΟΠΊΡΟΓ 
8 615, ΕΧ ἧρβο εβὲ ἄθο ἢ]1ι5. οἱ αυοπίδπι ΒΠΒΟΌΪι5 ᾿γαίεσ ἔππ5, 41 ἴῃ Οααβαγοα αϑί, οἱ Τπθο- 

ἀοίιαβ εἱ Ῥαυϊπιβ οἱ Αἰμαπαβίυβ εἰ ατερογίι5 οἱ Αδίϊαβ εἰ οπχηεβ, 4αΐ οἰγοιπλ οτἱθηΐοθτῃ, 

ἀϊουπί, φαοά ργαβοχϑιβε ἀθιβ Η]1ο ϑῖπα ὑσὶ ποῖρῖο, δπδίμοηα ἔδοίὶ βαπὶ Ἔχοορίο βοῖο ἘΠορομὶο 
εἰ {Ηλε!δηῖοο εἰ Μασαγῖο, μοιηϊηῖρι5 Πογείῖοῖβ, φα]ρυ5. ποπ ᾿πβοπι χυοά, φαΐ ΕἸππὶ ἀϊουπὶ 

4 4111 ἐγποιαξίοπθη, 4111 επλβϑϊοηθιῃ, 81}} βἰπιαϊ ἱηροηϊζαμα. εἰ ἰβίογιπι βδογ]θρίογιπι παῸ 
δυάϊγα ῬΟββαΠΊ5, οἰϊαπιϑὶ ἀθοῖθβ Π21}16 πιοτίθϑ ΠΟΡῚ5 πιϊποπίαγ Πογοίϊοὶ. ποβ δυΐθπιὶ αυοά 
ἀϊοίϊπηαβ οἰ ϑαρίπιαβ οἱ ἀοουϊπηι5 δὲ ἀοοθπλιβ ἡ ἀαοηΐδπηι ἢ]1π|5 ποη δϑὲ ἱηρθηϊίυβ, ΠΟ 16 ΡΔΓΒ 

6 τηϑοπατῖο Μϑ. 

ΓΟ]. βίσηαϊ ραΐογ βίταα! ΠΠ1ὰ5, ουπὶ ἄζοδο δϑὲ ἰπίδοϊυγα! ἴον 15, βοπιροῦ πδέϊι5 δὲ ἰηΐδοξγαἴογ, 

Πραὺθ Δἤθοϊοπα πο4α6 δ]ψο αἰπόπιο απίβοεβϑιἑ ἀθὰ5 ἢ]11Π1], ΞΘ ΊΡΕΓ ἄθιβ βεπηρογ Ηἰ5, εχ 
ὃ ἴΡ50 αϑί ἄθο Η]15. εἴ αυΐα Εαβε ᾽5 ἔγαΐοσ ἐὰπ5 4] οβὲ ἃ (αθβαᾶγρα εἰ Τπεοάοίαβ οἱ Ῥϑυ]πὰβ δὲ 

Αἰμαμπαβίαβ εἰ ἀγεροσγίαβ οἱ Εαἰψομίαβ οἱ οσηηθβ 4] βαπὶ ἴῃ οτίαπίθ ἀϊοσπέ, χαία δηία ογαὲ ἄθαβ 
δῃΐθ ΠΙΙαπὶ ποη ἴῃ ἰθιηρογθ, ἀπαίμογηδ βοΐ βαηΐ ργαοίοσ ΕἸοροπίπμ εἰ Ἡε]]απίοιπι οἱ Μαοατὶ- 
ὉΠῚ, Βοπαΐμ65 μεγοίϊοοβ, φαὶ Ἄχοαίςομίζαίὶ βαπέ, αὶ ἀΐοαπὶ ΠΠ τα 811 ἐγαρεϊοποσα δ ῬΓΟΡΟΪΘΠῚ, 

4 πος εϑβί φγοϊδίυπη, 4111 δαίΐεπι: Ἰηΐδοίυβ οδὲ οὐπὰ ραίσθ δὲ μδ8 ἱπιρίθίαΐββ. πΠῸπ ῬΟΒΒΌΏΠΙΙΒ 
απαίγθ, 5ὶ ἀθοίθϑ π}}}165 τηογίεπι ΠΟ 5 ταϊπθηξαγ μογθίϊοί. ποὸβ δαΐθπι αζυ] ἀϊοίπηαβ οἱ φυϊά 
ΒΘ ῃβἰπλι15 οἱ ἀοουΐπγταβ εἴ ἀοσθπλαβ ἡ αιΐδ Η]1ὰ5 ποη δβὲ ᾿πίδοϊαβ, πθὺ ρᾶτϑ πέδοι μι 110 τηοάο, 

1 Ῥϑίθσ] οὐπὶ ρϑαΐτ Μ8. 2 δῇᾶεςοίοπα Μ5. 3 460] 45 Μ5. | αυΐα δὲ σϑββᾶγθα Μ5. | Ἰμπουδοΐι5 

ΟΟΥΤ. Μδ. 4 Ἐπ οῖὰ8. Μ5. 5 Ῥτγδβϑίθι] ρσορίθσ Μ8. | ἩΠΙδπίσθπτη Μ5. | Μδομδιίαπιὶ Μ8. 6 Βοσγϑίϊοὶ 

Μ8. | 41} φὰατπι Μ5. [ δχ οδίμοζίζαεὶ Μ5. Ϊ ΘΥαΡοίομθια ΜΝ. | Ῥτοραΐεπι Μ8, 
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Βηοῖ ἀδ9 Ατῖὰβ δὴ Ἐπ γοῃ ΝΙΚοιηεἀΐθη ἃ. ἄθβϑεη Απίνγοτί (οα, 318). 8 

νήτου κατ᾽ οὐδένα τρόπον οὔτε ἐξ ὑποκειμένου τινός, ἀλλ᾽ ὅτι θελήματι καὶ βουλῇ 

ὑπέστη πρὸ χρόνων καὶ πρὸ αἰώνων, πλήρης (χάριτος καὶ ἀληθείας), θεός, μονογενής, 
ἀναλλοίωτος. καὶ πρὶν γεννηθῇ ἤτοι κτισθῇ ἤτοι ὁρισθῇ ἢ θεμελιωθῇ, οὐκ ἦν. ἀγέν- 

νητος γὰρ οὐκ ἦν. διωκόμεϑα δὲ ὅτι εἴπομεν, ἀρχὴν ἔχει ὁ υἱός, ὁ δὲ θεὸς ἄναρχός ἐστι. 

διὰ τοῦτο διωκόμεθα καὶ ὅτι εἴπομεν, ἐξ οὐκ ὄντων ἐστίν. οὕτως δὲ εἴπομεν, καθότι 
οὐδὲ μέρος θεοῦ ἐστιν οὐδὲ ἐξ ὑποκειμένου τινός. διὰ τοῦτο διωκόμεθα, λοιπτὸν σὺ οἶδας. 

ἐρρῶσθαί σε ἐν κυρίῳ εὔχομαι μεμνημένον τῶν θλίψεων ἡμῶν, συλλουκιανιστὰ ἀληθῶς 

Εὐσέρβιε. 

18, Ἑδδὲ ψόσγι πο ἀ16. βερθηίο!ρε Μεΐπυμρ Ὀθὶ Οτίροποβ 46 ρτίμο. 1 4,1 (349,18) νεῖ. ὑτκ, 6 

5.12,9 4 Οδρβεὴ ἀρχὴν ἔχει ὁ υἱός νοηᾶοί βίον ΑἸεχαπάον ὕτι. 14 5, 28,2, νβὶ. δυο Ατίι5. Ῥδὲ 

Αὐμδηδβῖαβ ΕΡ. δᾶ ερίβο. 1. εἱ Αδβρ. 12 (1 281: Ὁ) ἀρχὴν ἔχει τοῦ εἶναι, πὰ δθαπάα (1 282 Ὁ) ἀρχὴν 

γάρ ἔχων τοῦ εἶναι οὐ δύναται τὸν ἄναρχον γινώσκειν. Ζι ἀρχὴν ἔχει ὁ υἱός 5[611ὲ Οτίροποβ βἰδὲς 
ἀα5 Οσδροπίθὶ ἔθου: ἀθ ῥσίπο. 1 2,2 (29,11}.}; 2,9 (41,4 ΕΞ.) υπᾶ ΙΝ 4,1 (349,19 πᾶο Αἴπαπ. ἄθ ἀδβοτζεῖ. 

πῖο. 27) 7 ξὰ συλλουκιανιστὰ νρὶ. ὕτ!κ. 14 5. 25,13 

ἘΡΙΡΒ, (1) Τπροά. (ἀ πὶ 8 2) ΤῊ, Ὀδπά. ΟἹ]. 

: τρόπον -.- ἀλλ’ Ἐρ'ρῃ. (ἢ 2 πλήρης - (χάριτος καὶ ἀληθείας» νΕ]. ΤῈ. 1,14 ΗΟ] 3 ἀλλοιωτός 

ΤΆ. | γενηθῇ Ὑμεοά. (ΝΝ) ΤΙ. | ἤτοι: ] ἢ Τῆδεοά. ΤΆ. 3,4 ἀγένητος ΤἸμεοᾶ. (Ν) ΤῊ. 4 δὲ 

ΤὨεοά. ΤῊ. Οδπᾶ. (ο]. 4. 5ὶ εἴπαμεν Τπεοά. (ἀπ 8) 5 εἴπομεν - Ε ὅτι Τηροά, ᾳυΐα (απά. (ΟἹ. 

[8 συλλουκιανιστὰ ἀληθῶς Εὐσέβιε ;» ΟΟΙ. 

ἱπρϑηλὶ ἰχία πυ]υτῇ πιοάτπτη πθο δχ ϑδυδίθοίο αἰΐσυαο, 5βεἃ αὐοά νοϊυπίαϊα εὐ οορίταἰίοπα 
ΒΌ  ἰβς δίς ἰοτήρογα δὲ Δθοηθβ, ρίε πα ἄθιιϑ πηϊσοηϊΐα5 εἰ ἱππγυΐα 1115. οὲ απίθαιδπι 
Βοπίΐα5 εϑβοὲ δὶ οὐγθαΐτβ νῈὶ ἀθῆηϊίαβ δὰξ ἔαπάφίαβ, ποη [υϊξ, ἱπρεητι5 δηΐτα πο ἔπι. ῥεῖβο- 

αυἰπιυγ ασυοπίαπῃ ἀἰϊχίηχιβ, ὑσὶ ποῖρίαπη παραὶ Π]1π5, ἄθαβ ααΐοπὶ βίπθ ἸηἸο. Ὀγορίογεα Ῥθγβθ- 
αὐϊηαγ εἰ αυΐα ἀϊχίπηιβ, ααῖα πο ἄς οχ βεθπειβ οδί. δἷσ δυΐεσγα ἀϊχίπιιβ, ἰυχία ααοά ἢδς 
Ῥᾶτβ ἀεἰ εδί πϑὸ δχ βυριεοῖο δ]ίαιο. Ἰάοῖτοο ρεγβθαιύίπηασς ἰδπὶ ἰὰ 5015. σοηίογίατί ἐθ ἴῃ ἀοτηϊηο 
Ῥγεοαβ ἔδοῖο τηοπιοσεση ἐπ ρυ]αἰϊοησπη ποβίγαγαπι, σοη]μοϊδηϊδία νογα ἘΠΕ Ϊ6. 

7 Τςοπ|ποϊομίβδία Μϑ. 

Ὥδ4Ὸ6 6χ οοηῃϑέϊζξαϊο δἰίσαο, βεᾶ νοϊυπίαία δὲ σοηβ1110 σοηϑίϊειξβ εϑὲ δηΐα ἰθιηροτα, δηΐα 
βθοιἶα, ρθη ἄθυβ, υπὶραπῖίαβ, ἱπηγα 8 Ὁ}}15, οἱ δηΐξθααδιη βοπεγαγθίιτ δὲ ογθαγείαγ ναὶ] 

ἀεεϊρπαγείυγ νοὶ ἐυηάδαξιι8 δβϑθί, ποπ οὔαΐ. ἱηίδοίαβ δηΐπΊ ἤθη δϑί. Ῥδγβθου ]οηοῖη ῬΑ ΓΙ ΠΊῸΓ 
αυΐα ἀϊκίτηιϑ, ἰηἰτἶαπὶ παραὶ ΗΠ] 5, ἄθδαι5 Ἰπ:τ᾿πτὰ ποη μαρεΐ. ῥσγορίογ ἤος ρεγβθους οπεπα ᾿δὲ]- 
τααγ, αὐἷα ἀἰχίπγαβ, αὐϊὰ 6Χ ΠΙΠΛ11ο εϑὲ. δ'ο δυΐθτηι αἰχίπγυβ αυΐα ΠΘαῸ6 ῬᾶΓ5 δὶ δδὲ πθαὰβ δχ 
οοπϑεϊεαϊο δα. ργορίθγ ζΠ0Ὸ) Ῥογβθοι!]οηθιη ρῥϑἐϊπγατ, ἀ6 οδίθγο {πὰ 5015. ορίο (8 ἰῃ ἀοῃληο 
ΒΔΠΌΠ) 6556 δἰ ΠΙΘΠΊΟΓΘΙῚ 6556 ῬΓΘΒΒΈΓΑΓΙΠῚ ΠΟΘΙΓΑΓΊΗΙ. 

Ἐχριϊοῖέ δορί βίοϊα ΑΥἹΙ δᾶ Ἐπβορίαπι ΝΙΟτη ἀ]θΠ 5611. 

4 ἰπιοίατα Μβ, 5 510] 51 Μ5β. 6 ἀδ οεέθσα Μβ8. | οδίο εἱ Μβ. 

{τκαηαθ 9. 

Βηϊεῖ ΕἘτιβορ8 νοῦ ἸΝΙΚοσπιοάδίεη δὴ Ασίαβ. 

(64. 318) 

Καὶ ὁ μὲν ἀπὸ τῆς Νικομηδείας Εὐσέβιος κατὰ περιττὸν ἔγραφεν ᾿Αρείῳ ὅτι" 

Καλῶς φρονῶν εὔχου πάντας οὕτως φρονεῖν. παντὶ γὰρ δῆλόν ἐστιν, ὅτι τὸ 

πεποιημένον οὐκ ἦν, πρὶν γενέσθαι. τὸ γενόμενον δὲ ἀρχὴν ἔχει τοῦ εἶναι. 

ΑΕ. ἄδ βυποῦὶβ 17 (ΒΚΟΡ ΒΒ) 

2 φρονεῖν οὕτως “- Ατῃ. (Κ) 3 τὸ - δὲ Αἴῃ. (Β) δὲ ὀχρ. | τοῦ -Ἐ γενέσθαι Αἰῃ. (Β) γενέσθαι ἜχρΡ. 

18, δὲ ἀϊ6 Απίνογε δὲ ὕσϊι 1 28. νρ]. οὔϑῃ Ζ. 38. 

1: 

(απά. 

(οὶ. 

ὄ 



4 ὕτκαυπάς 4. 

Ὀτκυμάς 2. 
Βεΐεῦ ἀεβ. Ευ8εΡ νοῦ Οἄβαγοα δὴ Ἐπρηγαιίο νορ Βαϊαποᾶ. 

(δ. 318) 

1. Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου πρὸς Εὐφρατίωνα. οὗ ἡ ἀρχή" Τῷ δεσπότῃ μου κατὰ 

πάντα χάριν ὁμολογῶ. 
Καὶ μεθ’ ἕτερα᾽ 

Οὐ γὰρ συνυπάρχειν φαμὲν τὸν υἱὸν τῷ πατρί, προὐὔπάρχειν δὲ τὸν πατέρα τοῦ 

υἱοῦ. ἐὰν γὰρ συνυπάρχωσι, πῶς ἔσται ὁ πατὴρ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς υἱός; ἢ πῶς ὁ μὲν 
πρῶτος, ὁ δὲ δεύτερος; καὶ ὁ μὲν ἀγέννητος, ὁ δὲ γεννητός; δύο γὰρ ἐξ ἴσου ὁμοίως 

ἀλλήλοις συνυπάρχοντα ἰσότιμα ἂν νοοῖντο καὶ ἤτοι ἄμφω, ὡς ἔφην, ἀγέννητα ἢ ἑκάτερα 

γεννητά, ἀλλ’ οὐδέτερον τούτων ἀληθές: οὔτε γὰρ τὸ ἀγέννητον οὔτε τὸ γεννητὸν 

(ἀμφότερον) ἂν εἴη. ἀλλὰ τὸ μὲν καὶ πρῶτον καὶ κρεῖττον καὶ τάξει καὶ τιμῇ τοῦ δευτέρου 

ἡγεῖται, ὡς ἂν καὶ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ τοιῶσδε εἶναι τῷ δευτέρῳ αἴτιον γεγενημένον. 

48 Ἐσυβερ Ῥεππ. ον. Ν τ, 20 (213, 274.) : οὐδέ γε ἀνάρχως συνυφέστηκεν τῷ πατρί, ἐπεὶ ὁ μὲν ἀγέννητος, ὁ 

δὲ γεννητός, καὶ ὁ μὲν πατήρ, ὁ δὲ υἱός, προύπάρχειν δὲ καὶ προὔφεστάναι πατέρα υἱοῦ πᾶς ὅστις οὖν 

(ἂν) ὁμολογήσειεν ΜΙ. ἜΘραπάδα ἘΝ 3, 5 (153,65) 6 Ζι[ἰογὶ νοπ Μδτοθὶ] ν. Απογτα οὶ Ἐπ5ῈΡ ο. 

Μδτο, Ὶ 4,52 (28, 25---30): καὶ μεθ᾽ ἕτερα προστίθησιν λέγων" ἐπεὶ πόθεν ἡμῖν ἐκ τῶν θείων δυνήσονται 

δεῖξαι ῥητῶν, ὅτι εἷς μὲν ἀγέννητος, εἷς δὲ γεννητὸς οὕτως, ὡς αὐτοὶ γεγεννῆσθαι αὐτὸν πεπιστεύκασιν, 

οὔτε προφητῶν οὔτε εὐαγγελιστῶν ἢ ἀποστόλων τοῦτ᾽ εἰρηκότων ; 7 Ζα ἰσότιμα νεῖ. Ἐυ56Ὁ 6]. 
1860]. 11 7,3 (το4, 148..): οὐδὲ γὰρ Ισοτίμους αὐτὰς (Ξο. δύο ὑποστάσεις) ὁριφξόμεθα οὐδ᾽ ἄμφω ἀνάρχους 

καὶ ἀγεννήτους, ἀλλὰ μίαν μὲν τὴν ἀγέννητον καὶ ἄναρχον, θατέραν δὲ γεννητὴν καὶ ἀρχὴν τὸν πατέρα 

κεκτημένην Μ,ρ!. ερεπάβ 11 23,1 (133, 13) 9 Ε΄. Ἐν. Ὥεξπι. ον. ΓΝ 3,6. (153, 8): καὶ ὁ μὲν καϑ' 

ἑαυτὸν τέλειος καὶ πρῶτος ὡς πατὴρ καὶ τῆς τοῦ υἱοῦ συστάσεως αἴτιος, .... ὁ δὲ ὡς ἐξ αἰτίου γεγονὼς 

υἱός, δεύτερος οὗ ἐστιν υἱὸς καθέστηκεν παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ τὸ εἶναι! καὶ τὸ τοιόσδε εἶναι εἰληφώς 

ὕοπο. Νίο. 11.: Δοίίο Ν ΓαρΡό 7, 365; Μαηβὶ 13,1γ6 (ἃ ΒΟ Ε 1,81... 1 τῷ --- καὶ υἱοῦ Αοιο ΝῚ 

ΤαθΡέ 7, 407; Μαπβδὶ 13,317 (ἀ ΒΟΘ ΕΟ 18... 

τ: Εὐφρατίονα αὶ Ἐμφρατίωνα Β | Εὐφρασίωνα Αοἐΐο Ἱ 3 χάριν » Αορο Ν 5 συνυπάρχῃ Β 

7 συνυπάρχοντες Β  νοοῖτο ΒΌ [αἱ 8 οὐδέτερον] οὐδὲν ἕτερον Β οὐ δὲ ἕτερον Ὁ | ἀγέννητον 
8. Εά. Αἱ ἀγένητον ο (ἀμφότερον) Ξε αἰσυπηααο 1.831. ] δευτέρου] υἱοῦ Β το ἂν» Ὁ [ καὶ 

τοῦ τοιῶσδε εἶναι Ὁ» Α,8. Ἐά, Α3 

1. ΒΌΒΘΌΪ Ῥατηρῃ δὰ ἘΠΙΡΗ ται οπθπΊ, οὐϊι5 Ἱπιττ εϑί, Ἰ)ΟΠΉΗ͂ΠΟ ΠΊΘῸ Ρ6Ι ΟΙΏΠΙΔ. 
ζ(ργαΐθϑ οοπῆϊξοθογ. 
ἘΠ ροβέὲ δ]ῖα: 

Νοη δηΐῃ} σορθβα ΕἸΠπὶ ῥαίτὶ, 564 διἰοἔιϊσθα Ῥαΐγθοπι 4π8πη}Ὶ Πΐππὶ ἀϊοίμηυβ. ΕΓΡῸ 5ὶ 
οοσχίβιαηΐ, χυοϊηοᾶο οὐ ραίθγ ραΐεγ εἰ Ἀ]Π1ὰ5 ΠΙπβ ἡ νεὶ φυοπηοῦο τπηὰ8 ααϊάθπι ὈγΊηι5, 
Δίογ νοτο βοσαπάμϑ δδὲ ἡ οἱ αἱΐδθι. συϊάθτι ἱπρεηίξ5, α]ίογ αὐΐθηὶ ρϑηϊζαβ ἄπο αυΐρρθ, 5ἱ 
ΕΧ 86 41ὸ βἰπη πο γ ᾿πν]σθῃ οοπϑίδεθπε δὲ δεαυδ]ταγ Ὠοπογϑαίαγ, ἰπ6}}161 ἀδίαγ αὰξ πίγοβ- 
406 ἱηραηϊίοβ αἱ αἸΧΙ δἰ αἰγοβαιθ βϑηϊΐοβ. 6586, 5864 που ΓαΠΊ ΠΟΓΊ ΘΓ 6558 αἸρποβοίίαγ. 
πράτ 6πίπὶ ἰηροηϊζαπι ποαπ8 ροηϊζατη αἰγιπιαὰβ οοπβίβιϊῖ. 56 ἀηὰπὶ αυϊάθπι ῥγίπησῃι οἵ 
ΤΏΔ]5 οϑἰ αἰχὰδ ογαϊπο οἱ βοποσα βεσυπάτιηι ργαθοθαϊί, 18 αἰ βθοιπᾶο οδπι88 51} οἱ δχίβίθπαϊί εἰ 1 
Βα βοο]0ΩἽἹ εχ ϑίθηαι. 

Οοπο. Νίο. 11.: Αοῦο ν ΠΚΙΙΜΝῸΟ). 1-τ-τ-. ἀϊοϊτουβ Αοἰΐϊο ΝῚ (ΚΤ, ΜΝ ΟἹ). 

τι ον ΕΌΞΟΡΙ : ΨΊΠ ΊΙΝΟ ΝΙΠῚ ἈΚ οοἴανιι Μ | ῬΒΑΤΡΒΙ Ὁ | ῬΑπΡΒΙ -ἰ ργαπὶ Μ | ἘΠΡΒΤΑΒΙΟΠΘΠὶ 

Αοἰίο ΝῚ Ἑυρβαίζοποπι Ν᾽ Ἐυραϊίΐοποπι Ὁ Ἐπρηταιίοποιι Ὁ» Τ1ΜῈ | ἱπιοίαπι ΝΟ | ἀοπιῖπο πρὸ 

οὐἶα5 ᾿πἰϊπαπὶ οϑὶ καὶ, 2 Εταῖθβ Ορ. πϑοῖ Αοίϊίο ΝῚ [ οοπέβίθοσ Ν 3 οὐ ροβὶ 8114 » 1 ΜΝ 4 Νοῃ 

οηΐπὶ --- ἀἰοίπιι5] ΝΟΌΠ Θηΐπα 51π|ὰ] ουτὰ ραῖσθ ἈΠΤαπὶ {ι1556, 564 δηΐθ ρϑέγεπι 48πὲ δ]  ατὴ {1586 ἑαξθηλαγ 

Δοῖο ΥἹ (βθά --- [α͵5δ58 » ΓΜ) | 006885567 οοσχίξξοτα Μ 5 ΕΥ[{] οσαῦ ΓΜΝΟ | ΠΠ1π82» ΚΙΜΝΟ | 

ΝΕ] ᾳφυοπιοάο ἄροσ ἄδθγ Ζβϑι]α ν. 1. Ηα. Καὶ 7 Ἰαί61161] ἱπιο!]ραῖισ ΝῸ 8 ἱῃρϑηϊίοβ -ἰ 6888 ΕΜΝΟ | 

υὐ ἀϊχὶ Σ» ΤΜ Ϊ ααἱ --- 6558. Ὁ» ΠΜΝῸ | ξοιϊζοβ] ἰῃρθηϊΐοβ ὦ, ἄδπη “π᾿ ἀυτομροβίσίμθη. ] βδᾶ --- 

6558 ἀορροὶ 1Ν Ϊ αἰποβοῖίαγ ΤΚὶ 9 564 - πὸ Καὶ 10 βϑουπάμτι}] 56οῦ πὶ Ο, ἄρα βθο. Ν | 

ΒΘΟΌΠαΟ τὖὸ ὦ ΤΜΝΟ ] ΒΘΟΌΠΑΟ] βθοῦϊο ΝῸ | εἷΣ » Καὶ 11 οχίβίβῃα1] δχβίθμαὶ Ν βκίοπαι Ὁ 
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Βηεῖ ἀε5 Ευβερ νὸν Οἰἄϑϑτεα δὴ ΕἸΌΡΠταιοΩ νου Βαϊαπεῦᾷ (δα, 318). δ 

2. Πλὴν αὐτὸς ὁ πάντων μᾶλλον ἀκριβῶς ἐπιστάμενος υἱὸς τοῦ θεοῦ ἕτερον ἑαυτὸν 9 

εἰδὼς τοῦ πατρὸς καὶ μείω καὶ ὑποβεβηκότα, εὖ μάλα εὐσεβῶς τοῦτο καὶ ἡμᾶς διδάσκει 

λέγων" »ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με μείφων μού ἐστικ. 
3. Καὶ ἀνεγνώσθη ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς " 8 

Τὸν αὐτὸν δὲ καὶ μόνον ἀληθινὸν εἶναι διδάσκει δι᾽ ὧν φησιν" »ἷἵνα γινώσκωσί σε 
τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν«, οὐχὶ ὡς ἑνὸς ὄντος μόνου τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἑνὸς ὄντος μόνου 

ἀληθινοῦ θεοῦ μετὰ προσθήκης ἀναγκαιοτάτης τοῦ ἀληθινοῦ. ἐπεὶ καὶ αὐτὸς θεὸς μὲν ὁ 

υἱός, ἀλλ᾽ οὐκ ἀληθινὸς θεός. εἷς γάρ ἐστι καὶ μόνος ἀληθινὸς θεὸς διὰ τὸ μὴ ἔχειν πρὸ 

αὐτοῦ τινα. εἶ δὲ καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ἀληθινός, ἀλλ’ ὡς εἰκὼν τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ εἴη ἂν καὶ 

θεός, ἐπεὶ »καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος«, οὐ μὴν ὡς ὁ μόνος ἀληθινὸς θεός. 
4. Διελεῖν γὰρ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τολμήσας καὶ ἕτερον θεὸν τὸν λόγον ὀνομάσαι, οὐσίᾳ 4 

τε καὶ δυνάμει διεστῶτα τοῦ πατρός, εἰς ὅσην βλασφημίαν ἐκπέττωκεν ἔνεστιν σαφῶς ἀπ’ 

αὐτῶν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γραφέντων ῥητῶν ῥᾳδίως μανθάνειν. γέγραφεν δ᾽ αὐταῖς λέξεσιν οὕτως" 

ι ἢ. ΑΡδγ Ευ56Ρ Π6πι. ον. ΙΝ 3, τὸ (153, 3111.}: τί γὰρ ἂν καὶ γένοιτο ταύτης (ες. ὀδμῆς) ἕτερον κατὰ πάντα 

τῷ πατρὶ ἀφωμοιωμένης, εἰ μή τί ἄρα ὑποβεβηκὸς καὶ χεῖρον; ὃ οὐδαμῶς ἡμῖν ἐν τῇ τοῦ υἱοῦ θεολογίᾳ 
παρεισακτέον. Ὁπᾶ εἴεπάδα Ν 1, 18. 21 (213, ΟΠ, 335) 3 νεῖ. ΤΆ. 6,44 ἃ. 14,,8 Ὦϊ6586. νοῃ ἀ6πὶ 

ΨΜυϊραϊοχι Δρυνεϊσμοηάθ ἘΌστη νοη 71}. 14,28 Βπάδὲ ςἰοῃ δὶ ΕπβεΌ βοπϑὲ πἰομέ. 516 Ῥερβρμοὶ μοὶ Ογίβθηββ 

Ιῃ 71οῃ. ΧΧΧΤΙ 29,363 (475, 18) πι, ὅ, υπᾷ Τ8 ρῆης. ΙΝ 4,8 (360,5), Ῥ5. Αἴμαπ, Ὀϊθραΐαϊίο ο. Ατίο 1 

(1 296 ΑἹ, Ασπορίυβ Ὁομῆίοϊιβ 11 τ (ΜΊρπο ῬῚ, 53, 273 Δ). Τοζ Ζυβαίζξ ὁ πέμψας ἤπᾶοί βίοι θεὶ Οτί- 

ϑαϑπμεβ ϑύομ Ζὰ 8. 14,9, νρ]. Ηδυΐβομ, Ἐναπρε]εηζίίαίε. ΤῊ 3. εὶπα 4, 28 8. 1521. 5 διδάσκει 

50. ΘΟ γίβειβ 51. ΖΙ[ἰογὲ νὸπ ἘσΒ6Ρ ὁ, ΜϑτΟΘΙ]. 1 4, 51---52 (28, 22---25): καὶ παραϑέμενος (Ξο. Μάρ- 

κελλος) τὴν Εὐσεβίον λέξιν (οὐ) συνίησιν ὡς οὐκ ἦν αὐτοῦ ἡ τὸν πατέρα μόνον ἀληθινὸν θεὸν 

διδάσκουσα φωνή, τοῦ δὲ σωτῆρος ἡμῶν τοῦ εἰρηκότος »ἷἵνα γινώσκωσιᾳς κτλ. Ψεῖ. Ἐπ56Ρ 600]. {μι60]. 
1Ι 22,1. 2 (132, 13}.}; ΠῚ 23,2 (133, 258.) [ ΤΠ. 17,3 68. Ζιιϊοτε νοῦ Μᾶϑτσοϑὶὶ νοῦ ἄπογτα Ῥοὶ ΕυβοΡ 

ὦ. ΜΆτχΟΘΙΙΙ 4,51 (28,18---10): γέγραφεν (50. Εὐσέβιος) γὰρ οὐχ ὡς ὄντος μόνου θεοῦ, ἀλλ’ ἑνὸς ὄντος τοῦ 

μόνου ἀληθινοῦ θεοῦ 7, :ἐπεὶ--- 8 θεός: νρῖ. Αἕμαπ. 46 5νπ. 17 (1 730 ὉΕ): ὁ δὲ ἀπὸ Καισαρείας τῆς Παλαι- 

στίνης Εὐσέβιος γράφων πρὸς Εὐφρατίωνα τὸν ἐπίσκοπον οὐκ ἐφοβήθη φανερῶς εἰπεῖν, ὅτι ὁ Χριστὸς οὐκ 

ἔστιν ἀληθινὸς θεός. ΝΕ]. ἂς 5γη. 36 (1 γ52 Β); ἅς ἀεοτεί, Νίςο. 6 (1 213 Β) 9 Ζῃ εἰκών νε]. ΕἸ 56 ΠΤ 6Πὶ, 
εν. ΙΝ 2,2 (152, 78..}: .. οἱ χρησμοὶ... ἀποφαίνουσιν, ὡς ἂν τῆς ἀνεκφράστου καὶ ἀπερινοήτου θεότητος 

μόνον ἐν αὐτῷ φέροντα τὴν εἰκόνα, δι᾽ ἣν καὶ θεὸν εἶναί τε αὐτόν τὸ Τὰ. 1,1. Ψεῖ. Ἐυ560 Οοπιπι. ἱπ 
ῬΒ. 85. (Μοπίίαδισοῃ, ΟοΙ]δοἰΐο πονᾷ ρϑίσ. 1 534 0); Οὔρθηθβ 1π Τοῦ. 11 2, 131, (54, 128.}, ἄθ ρσίπο. 2,6 

(36,4)}1. 2,13 (47, 28.) 11 ΝΥ. 4. Ματζοϑηέγρτα. τολμήσας 55. Εὐσέβιος [ ΝΨεῖ. Ἐτπι560 ο. Μάτο. Ι 4, 
62 (30, 221. 12 ΝΕ. ἐρά. 1 4, 62 (30, 23--24) τι. 4, 59 (29, 301.}, ἀθεσ Ηἴοσ βἐδιέ διεστῶτα : ὑφεστῶτα 

ζοπς. Νῖο. 1: τ---3 α. 7 ἐπεὶ--8 θεὼςς: ΑΟΙΟΥῚ (ΒΟΡΕΟΘ 160) 4 -ἰο Λοϊον ((ΒΟΡῈ [ΓΑ 
11---5. 6,2 Ἐυ56Ρ ο. Μαῖο. 1 4,40---σ (26, 14---21) 

τι πάντων] πάντα Β Ι8ὲ. | ἐπιστάμενος ἀκριβῶς “«-“ Β 4 ἐπιστολῆς -[- καὶ μεθ᾽ ἕτερα Ὁ 5 εἶναι» Β 

 γινώσκωσι) γινώσκω Β 6 οὐχὶ] οὐχ Β | μόνον ὄντος “- Ὁ [μόνου ὄντος" “α Ὁ , θεοῦ» Β 

μὲν θεὸς “α Αοἰΐο Ν' (Ὁ) Αοὔο ΝῚ | μὲν ;» Αοέο Ν' (Β)ὺ 8 ἀλλ’ οὐκ --- ο ἀληθινός» Β 8[9 πρὸ 

αὐτοῦ] πρὸς αὐτῶν Α [ αὐτοῦ] ἑαυτοῦ Ὁ | τινα Σ» Ὁ τὸ ὁ μόνος] οὐ μόνον Β 

Μψεγυτῃ ἰάηλθη 1ρ56 115 ἀοὶ, χαΐ τηδρὶβ οσηπία ᾿ἰχυο πον], δ! τη 56 ἃ ραίγα δὲ πυΐπογοπι 2 
δα η[ογογοιη βοίθηϑ δατηοάστη ρΡε πος δἐΐδτη πο5 ἀοοσί ἀἸσθηβ : Ῥϑίεγ 4] πλϊβ1} ΠΊ6 ΤΠ ΔΊΟΥ ΠῚ 6δϑί. 
Ἐπ Ἰδοΐυτῃ οδὲ εχ δδάδεγα δρἰβέοϊα: 8 

Ἑππάσιῃ δαΐετῃ δὲ 501 πὶ νϑ πὶ 6586 ἀοοθί ρὲγ δὰ, α86 αἷϊ: ,αὐ βοϊαπί [6 βΒο] πὶ νΕΓΌΙΤ 

ἀδυμη ΠΟ αυ851 ὉΠ1|5 501115 βϑβθί ἄδιβ, 564 ἐδιαυϑηῃ ππι15 δχίβίογεί νεγὰβ ἀδὰβ οὐτῇ δἀαϊ- 
ἰατηθηΐο ῬΘΓΠΘΟΘΘΒΑΙΙΟ νο ]. π81Πὶ οἱ ρα αυἱᾶοτπη Α]π5 ἄθαβ, βεὰ ποη νεγὰβ αὐ ἄθυβ. ὑ1|5 
Θηἰπὶ οϑί εἰ 5018 ψΟΓῚ5 ἄδιιβ, εοὸ χψυοα ποη μαρϑαὶ δηΐε 86 φιθηηηυδιη. αυοά 5] οἱ 'ρβ6 Π]1ὰ5 
ψΟΓ5 αβὲ, 564 βἰοιξ ἱπηρῸ νοὶ δὶ εἰζοῦ ἀυτηξαχαί εἰ ἄδιβ δϑῖ, παπὶ,,δὲ ἄδιβ Ἔεγαὶ νεγθαπι", 

πο ἴδιο οἵ 5018 ΨΕΓῚ5 6615. 

Οοπο. Νίο. 11.: 1-2 ἃ. 6 πδ8πὶ--ἄδα5: Αοἰΐο ΥἹ (1 Καὶ ΜΝ ΟἹ 3--᾿ Οοπο. Νίο. Π Αοῦον (1 ΚΊ, ΜΝ Ο) 

18»ιΙ͵ 2 τηδίοσ 6 0 3 ερίβίοία - ΝΙΠῚΠῚ Ἐ ΧΚ 4 4υο1νΝ [ἀγι0 5 586 --- ἄδιιβ 

ΣῚ | νεπὶβ  ΎΜΝΟ 6 Ῥεγποββασίὶ Ο πϑοοββασῖο ΓΜ [ ἀδθιβ1) ἀεὶ Καῷ [ ἄθυβι -[- εδὲ Αοίίο ΝἹ | 
αἱ Ὁ» Αοξέίο ΝῚ [ νόγὺβ ---- 7 8οῖυβ.» ΓΜ] ᾳαυοᾶξ - εἰ Ν' (ἀσοῖς θχρ) δ8 ἴον] 5ἷο 1, [ γιθᾶρο ΜΝΟ [ 
νΟΣ1}] νατα ΓΜ | 5ἷς δα. Ἦοπιλ. Ταῦό τϑν.] βὶ Μ5. (βὶ οοσγ. ἴῃ βἰο Μὴ 



θ ὕπκυπάς 48, Ὁ. 

Οὐ δήπου δὲ ἡ εἰκὼν καὶ τὸ οὗ ἐστιν ἡ εἰκὼν ἕν καὶ ταὐτὸν ἐπινοεῖται, ἀλλὰ δύο 

μὲν οὐσίαι καὶ δύο πράγματα καὶ δύο δυνάμεις, ὡς καὶ τοσαῦται προσηγορίαι. 
ὄ 5. "νθρῶπον γὰρ μόνον τὸν σωτῆρα δεῖξαι βουλόμενος, ὡς μέγιστον ἡμῖν ἀπόρρητον τοῦ ἀποστό- 

λου ἀνακαλύπτων μυστήριον, οὕτως ἔφη" 

Διὸ σαφέστατα καὶ ὁ θεῖος ἀπόστολος τὴν ἀπόρρητον ἡμῖν καὶ μνστικὴν παρα- 

διδοὺς θεολογίαν βοᾷ καὶ κέκραγεν »εἷς ὁ θεός«, εἶτα μετὰ τὸν ἕνα θεόν φησιν »εἷς μεσίτης 

θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστός ᾿Ιησοῦς«. 

1. ΝΕ]. ἘυβοΡ Ῥ πὶ. ον, 1,21 (213, 3.8) | ΜΙ. ΕυβθΡ. ο. Μϑγο. 1 4, 46 (27, 24) 2 Ζὰα δύο 

πράγματα νΕ]. Ογροπθβ ο. (εἶδ. ΝῚΠ 12 (229, 318.); ΑἸοχαπᾶον ὕτκ. τ4 5. 22,7 3 Μαγορέσγρτη. 

βουλόμενος Ξο. Εὐσέβιος. ΝΕ]. Ἐπ5ΕΡ. ο. Μᾶγο. 1 4, ὅι (30, 161.) 58, ΨΕΙ͂, Θ04.1 4, 59 (30, 28) ταῖξ 

οἰπίρθεῃ ἀπρϑαάθαξοπάθεπ Ἀπάθσαπροη ἄθγ ὑνοτίβ 61. Ο 1 Τίπι, 2,5 . 

197,2 Ἐσβερ ο. Μϑτγο. 1 4, 40---4τ (26, 14---21ὴ 3---7) ἘΒΘΡ ο. Ματο. 1 4, 57 (29, 1τ9---24) 

Όπκυπὲ 48. 
ΑΙεχαμάες νορ ΑΙεχαπάτγίοῃ δὴ βείμεη Κίεγιδ. 

(ςα. 319) 

᾿Αλέξανδρος πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις ᾿Αλεξανδρείας καὶ Μαρεώτου, παρὼν 

παροῦσιν, ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς ἐν κυρίῳ χαίρειν. 

1 Εἰ καὶ φθάσαντες ὑπεγράψατε οἷς ἐπέστειλα τοῖς περὶ "Ἄρειον προτρέπων αὐτοῖς 

ἀρνήσασθαι μὲν τὴν ἀσέβειαν πεισθῆναι δὲ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ καθολικῇ πίστει, καὶ 

ἐδείξατε ἑαυτῶν ὀρθὴν τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν ἐν τοῖς δόγμασι συμφωνίαν τῆς καθο- 

«λικῆς ἐκκλησίας, ὅμως ἐπειδὴ καὶ πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ συλλειτουργοὺς ἐπέστειλα περὶ 

τῶν περὶ Ἄρειον, ἀναγκαῖον ἡγησάμην ὑμᾶς μὲν τοὺς τῆς πόλεως κληρικοὺς συναγαγεῖν, 

2 ὑμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ Μαρεώτου μεταπέμψασθαι: μάλιστα ὅτι καὶ ἀφ᾽ ὑμῶν Χάρης 

καὶ Πιστὸς πρεσβύτεροι, καὶ Σαραπίων καὶ Παράμμων καὶ Ζώσιμος καὶ Εἰρηναῖος διάκονοι 

ἐπηκολούθησαν τοῖς περὶ "Ἄρειον καὶ ἠγάπησαν σὺν αὐτοῖς καθαιρεθῆναι: ἵνα καὶ τὰ 

νῦν γραφόμενα γνῶτε τήν τε ἐν τούτοις συμφωνίαν ἑαυτῶν ἐπιδείξησθε καὶ τῇ καθαι- 

ὃ ρέσει τῶν περὶ "Αρειον καὶ τῶν περὶ Πιστὸν σύμψηφοι γένησθε. πρέπει γὰρ τὰ 

παρ᾽ ἐμοῦ γραφόμενα γινώσκειν ὑμᾶς καὶ ἕκαστον ὡς παρ᾽ αὐτοῦ γραφόμενα ἐν τῇ 
καρδίᾳ κατέχειν. ᾿ 

Α1Π. Μομέξ. 1 396 (ΒΚῸ ΒΕ). 

4 ἀρνείσασθαι Ἐ | μὲν Ὁ Β 6 περὶ» Ε ἡ ἀνάγκην Ε 8 τοῦ» Ε 9 Σεραπίων Καὶ 

{κυπάς 490. 
Βεΐεῖ Αἰοχαμάοιθ νοῦ Διοχαμάγίοθ δὴ δἱἷῖς Βἰβομδξε. 

(οδ. 319) 

1 Τοῖς ἀγαπητοῖς καὶ τιμιωτάτοις συλλειτουργοῖς τοῖς ἁπανταχοῦ τῆς καθολικῆς 

ἐκκλησίας ᾿Αλέξανδρος ἐν κυρίῳ χαίρειν. 

9 νὸς σώματος ὄντος τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐντολῆς τε οὔσης ἐν ταῖς θείαις γρα- 

φαῖς τηρεῖν τὸν σύνδεσμον τῆς ὁμονοίας καὶ εἰρήνης ἀκόλουθόν ἐστι γράφειν ἡμᾶς καὶ 
σημαίνειν ἀλλήλοις τὰ παρ᾽ ἑκάστον γινόμενα, ἵνα εἴτε πάσχει εἴτε χαίρει ἕν μέλος ἢ συμ- 

8 πάσχωμεν ἢ συγχαίρωμεν ἀλλήλοις. ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τοίνυν παροικίᾳ ἐξῆλθον νῦν ἄνδρες 

3 νεὶ. ἘΡΏ. 4, 3.4 5|6 νεῖ. 1. ογ. 12, 26 ᾿ 

ΑἴΒ. Μοπίξ 1 397 (Β ἘΕῚ ϑοῖσ. 16,4. (ΜᾺ ΕῊΟ 6 Σ) Θεοὶ. 1 3,1 (8 Ὁ ο) ΤΉ. 

1 τοῖς» Αἰ. (ΒΕ). 3 τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ὄντος “- ΤᾺ. | καὶ ἐντολῆς οὔσης ΤΙ. (τε }» 50κτ. 6) 

5 ἑκάστοις 5οκτ. 66]. ἑκάστῳ ΤᾺ. [ πάσχῃ υα. χαίρῃ ΑἸΒ. (ΚΕ, ἀθεσ πάσχει Ε) πάσχῃ τι. χαίρει ΤΕ, [ ἢ» ΤΆ. 



Βιίεξ ΑἸοχαπάειβ σοη ΑἸ]εχαπάτίεπ ἀπ 16 ΒΙβοηδέε (πα. 319). 7 

παράνομοι καὶ χριστομάχοι διδάσκοντες ἀποστασίαν, ἣν εἰκότως ἄν τις πρόδρομον 
τοῦ ἀντιχρίστου ὑπονοήσειε καὶ καλέσειεν. καὶ ἐβουλόμην μὲν σιωπῇ παραδοῦναι τὸ 4 

τοιοῦτον, ὅπως ἐν τοῖς πρροστάταις μόνοις ἀναλωθῇ τὸ κακὸν καὶ μὴ εἰς ἑτέρους τόπους 

διαβὰν τὸ τοιοῦτον ῥυπώσῃ τινῶν ἀκεραίων τὰς ἀκοάς. ἐπειδὴ δὲ Εὐσέβιος ὁ νῦν ἐν 

5 τῇ Νικομηδείᾳ νομίσας ἐπ᾽ αὐτῷ κεῖσθαι τὰ τῆς ἐκκλησίας, ὅτι καταλείψας τὴν Βηρυτὸν 

καὶ ἐποφθαλμίσας τῇ ἐκκλησίᾳ Νικομηδέων καὶ οὐκ ἐκδεδίκηται κατ᾽ αὐτοῦ, προίσταται 

καὶ τούτων τῶν ἀποστατῶν καὶ γράφειν ἐπεχείρησε πανταχοῦ συνιστῶν αὐτούς, ὅπως 

ὑποσύρῃ τινὰς ἀγνοοῦντας εἰς τὴν αἰσχίστην ταύτην καὶ χριστομάχον αἵρεσιν, ἀνάγκην 

ἔσχον εἰδὼς τὸ ἐν τῷ νόμῳ γεγραμμένον μηκέτι μὲν σιωπῆσαι, ἀναγγεῖλαι δὲ πᾶσιν ὑμῖν, 
10 ἵνα γινώσκητε τούς τε ἀποστάτας γενομένους καὶ τὰ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν δύστηνα ῥήματα ὃ 

καί, ἐὰν γράφῃ Εὐσέβιος, μὴ προσέχητε. παλαιὰν γὰρ αὐτοῦ κακόνοιαν τὴν χρόνῳ 

σιωπηθεῖσαν νῦν διὰ τούτων ἀνανεῶσαι βουλόμενος σχηματίξεται μὲν ὡς ὑπὲρ τού- 

τῶν γράφειν, ἔργῳ δὲ δείκνυσιν, ὅτι ὑπὲρ ἑαυτοῦ σττουδάφων τοῦτο “τοιεῖ. 

Οἱ μὲν οὖν ἀποστάται γενόμενοί εἰσιν ἔΑρειος καὶ ᾿Αχιλεὺς καὶ ᾿Αειθαλῆς καὶ Καρ- ὃ 

15 πτώνης καὶ ἕτερος [Ἄρειος καὶ Σαρμάτης οἱ ποτὲ πρεσβύτεροι: καὶ Εὐφτώϊος καὶ Λούκιος 
καὶ ᾿Ιούλιος καὶ Μηνᾶς καὶ “Ἑλλάδιος καὶ Γάϊος οἱ ποτὲ διάκονοι" καὶ σὺν αὐτοῖς Σεκοῦνδος 

καὶ Θεωνᾶς οἱ ποτὲ λεχθέντες ἐπίσκοττοι. ποῖα δὲ παρὰ τὰς γραφὰς ἐφευρόντες λαλοῦσιν, 7 
ἔστι ταῦτα" 

γΟὺκ ἀεὶ ὁ θεὸς πατὴρ ἦν, ἀλλ᾽ ἦν ὅτε ὁ θεὸς πατὴρ οὐκ ἦν. οὐκ ἀεὶ ἦν ὁ τοῦ θεοῦ 

λόγος, ἀλλ᾽ ἐξ οὐκ ὄντων γέγονεν. ὁ γὰρ ὧν θεὸς τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος πεποίηκε. 

διὸ καὶ ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν. κτίσμα γάρ ἐστι καὶ ποίημα ὁ υἱός. οὔτε δὲ ὅμοιος κατ᾽ οὐσίαν 

τῷ πατρί ἐστιν οὔτε ἀληθινὸς καὶ φύσει τοῦ τπτατρὸς λόγος ἐστὶν οὔτε ἀληθινὴ σοφία 

αὐτοῦ ἐστιν, ἀλλ᾽ εἷς μὲν τῶν ποιημάτων καὶ γενητῶν ἐστι, καταχρηστικῶς δὲ λέγεται 

κῶ ι-2 

5 ΨεΕΙῖ. Αἴβδη. Αροὶ. ο. Ατίδῃ. 6 (1 129 οἡ) 7 Νεῖ. Ὅτι. 8 το--ϑ8. 8, το Βεὶ σδογρίυβ Μοπδοῆτ5 504, 22---506, 

16 48 Βοοῦ [ Απᾶορτς ὈὨἰομυβίαβ ΑἸοχ. θοὶ Αἴμδπ, ἀ6 βοπίοπίϊα Ὀΐοη. 15 (1 253 Ἐ- Ἐεϊίοβ 186,4) [ Ἠΐος 

βίεμέ Ατὴνιβ ρϑρϑη αἴθ δβχϑπαγιπίβομε Τταἀϊείοη Ζ. Β, ΤἈβορτιοβὶ, μεὶ Αἴδδη. 6 ἀρογϑέ. πῖο. 25 (1 230 Β.0): 

οὐκ ἔξωθέν τίς ἐστιν ἐφευρεθεῖσα ἡ τοῦ υἱοῦ οὐσία οὐδὲ ἐκ μὴ ὄντων ἐπεισήχθη 20  εὶ. Ατίαβ Ῥεὶ 
Αἰμαπαβίαβ Οσ, 11 ο. Ατίδη. 18 (1.486 Β): ὁ ὧν τὸν μὴ ὄντα ἐκ τοῦ ὄντος πεποίηκεν [ (δη2 ἄδ8 σερεη- 

1611 Ῥεμπαυρέος Οτίρθαθβ βἐείβ: οὐκ ἔστιν ὅτε οὐκ ἣν 50 48 ῥτίπο. 1 2,9 (40, 11ὴ; ΤΝ 4,1 (28) (349,6. 17; 

350,1. 18) 21 Ε΄. νεῖ. Αὐἰὰβ Βοὶ ΑἸμβαπαβϑίιβ ἀθ ἄβοσεῖ. Νίο. 6 (1 213 Α,8Β)}: κτίσμα γάρ ἐστι καὶ ποίημα 

ὁ λόγος καὶ ξένος καὶ ἀνόμοιος κατ’ οὐσίαν τοῦ πατρός ἐστιν. οὔτε δὲ φύσει καὶ ἀληθινὸς λόγος τοῦ 

πατρός ἐστιν ὁ υἱός. οὔτε ἡ μόνη καὶ ἀληθινὴ σοφία αὐτοῦ ἐστιν. ἀλλὰ κτίσμα καὶ εἷς τῶν ποιημάτων 

ὧν καταχρηστικῶς λέγεται λόγος καὶ σοφία 21 ΝΕ. 5,12,9 υπὰ Απυβ Ῥεὶ Αἴῆδπ. 46. βγτι. 15 
( γ28 Οἡ: ἴδιον οὐδὲν ἔχει τοῦ θεοῦ καθ’ ὑπόστασιν ἰδιότητος: οὐδὲ γάρ ἐστιν ἴσος, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁμοούσιος 

αὐτῷ 23 Δεῖ. Ασίυβ ὕτκ. 6 8. 12,91. 

Αἴι. (Β ΒΕ) ϑὅ0ῖσ. (ΜᾺ ΕῊΟ 6 Σ) 6εῖ. (ἃ Ὁ 6) ΤΆ. 

2 ὑπονοήσειε] νομίσειε Θοκτ. 3 ὅπως] ἴσως Αἰὰ. (ἵν’ νοη 5Ξρ. Ἠά. οἰμξθβοβοόρθη ΕΒ) ἵν᾿ ἴσως Θοκτ, Σ 

προστάταις] ἀποστάταις ϑοῖτ, Σ 6]. ΤῊ. [| ἀναλοθείη Τῇ. 4. τὸ τοιοῦτον ;» 501γ. 1 ὁ ;» 6εϊ. 
Η55. 6 τὴν ἐκκλησίαν Νικομηδείας ΤῊ. καὶ: » ϑοῖκτ. ( 6]. ΤΏ. [ κατ᾽ αὐτοῦ] κατ᾽’ αὐτὸν ϑοῖτ. 
(Μ) τὰ κατ᾽ αὐτοῦ Τῇ. παρ᾽ αὐτοῦ ΑἸΗ. (Β) τὰ κατ’ αὐτὸν 6εὶ. 7 ὅπως] ἴσως Αἰῇ. ὅοκτ. (ἵνα μὴ 

ἴσως Μὴ Σ εἴ πως ΤῊ. 8 ὑποσύρει 58οκτ. (ΔῊ) ΤᾺ. | αἰσχίστην] αἰσχάτην ΤῊ. ἐσχάτην 5ο]κγ. ΟΕ]. | 

ταύτην ;» 5οῖκτ. (Μ ἘῊΟ 6) Τῇ. 9. δὲ -Ε λοιπὸν 6(Ε]. (ΔΌΜ2Ρ1) ΤῊ. | ὑμῖν] ἡμῖν Τὴ. Σ» ϑοῖκτ, (Α) 

1ὸ ῥημάτια ϑοκτ. (ΜΗ ΕῊΟ 6) 6εἸ. τ:τι παλαιὰν] τὴν πάλαι 5ο0κτ. ΤᾺ. τχἠ{13 μὲν πἰπίοετ τούτων ΑἸ. 

(Ε) 13 γράφειν] γράφων ϑοῖκτ. [ ὅτι]ὼς ὅτι Θοῖκν, (Μ ῬῊΟ 6) ὅτι ὥσπερ 50κτ. (Α)Ὶ 14 καὶϊ 2.» 50κτ. 

᾿Αχιλλεὺς Αἴ. (Ε) 6εϊ. (Ὁ ο) ᾿Αχιλλᾶς ϑοῖκτ. ΤᾺ. | καὶ -Ε οἱ μετ᾿ αὐτῶν ἀποστάντες ΤᾺ. [ Θαλῆς ΟϑΕΙ. 

15 οἷ ποτὲ πρεσβύτεροι ;» ϑοῖκγ. Σ ΟΕ]. ΤῊ. 16 ᾿Ιουλιανὸς Θοῖκγτ. (αθι Ἰούλιος Σ) | οἱ ποτὲ διάκονοι ;» 
ΒΟΚτ, Σ 6εϊ. ΤᾺ, | καὶ Γάϊος Σ» Ατπ. (Ε) | σὺν αὐτοῖς Σ» ΤΆ. 17 τάἀϊς γραφαῖς Αἰ. (Β Ε) | ποῖα --- 
γραφὰς] ἃ δὲ παρ᾽ αὐτοῖς ΤᾺ. 18 ταῦτα - πῶς φρονοῦσιν ᾿Αρειανοί 5οκτ. (Ε Ἢ Ο; ἃ. Ἐά. ΑΟ. Ἐ5 
1681 Σ) τ9 ἀλλ’ --- ἦν! Ὁ» ΤΆ., ἀθ6 γ᾽ 20 ἀλλ’ --- γέγονεν] ἀλλ᾽ ἦν ὅτε ὁ θεὸς πατὴρ οὐκ ἦν, ὁ δὲ τοῦ θεοῦ " 

λόγος ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο ΤΏ. 22 οὔτε: -ἰ δὲ ΤῊ. [ ἀληθινὸς - ἐστιν ΤᾺ. [ καὶ φύσει --- 23 ἐστιν] οὔτε 

ἀληθινὴ σοφία αὐτοῦ ἐστιν οὔτε ἀληθινὸς καὶ φύσει τοῦ πατρὸς λόγος ἐστίν ΤῊ. [ λέγεται ;» 5οἸκτ. Σ 
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λόγος καὶ σοφία, γενόμενος καὶ αὐτὸς τῷ ἰδίῳ τοῦ θεοῦ λόγῳ καὶ τῇ ἐν τῷ θεῷ σοφίᾳ 

ἐν ἦ καὶ τὰ πάντα καὶ αὐτὸν πεποίηκεν ὁ θεός. διὸ καὶ τρετπττός ἐστι καὶ ἀλλοιωτὸς τὴν 

φύσιν ὡς καὶ πάντα τὰ λογικά. ξένος τε καὶ ἀλλότριος καὶ ἀπεσχοινισμένος ἐστὶν ὁ λόγος 

τῆς τοῦ θεοῦ οὐσίας καὶ ἀόρατός ἐστιν ὁ πτατὴρ τῷ υἱῷ. οὔτε γὰρ τελείως καὶ ἀκριβῶς 

γινώσκει ὁ λόγος τὸν πατέρα, οὔτε τελείως ὁρᾶν αὐτὸν δύναται. καὶ γὰρ καὶ ἑαυτοῦ 

τὴν οὐσίαν οὐκ οἶδεν ὁ υἱὸς ὡς ἔστι. δι᾽ ἡμᾶς γὰρ πεποίηται, ἵνα ἡμᾶς δι’ αὐτοῦ ὡς δι᾽ 

ὀργάνου κτίσῃ ὁ θεός. καὶ οὐκ ἂν ὑπέστη, εἰ μὴ ἡμᾶς ὁ θεὸς ἠθέλησε ποιῆσαι. ἠρώτησε 

γοῦν τις αὐτούς, εἰ δύναται ὁ τοῦ θεοῦ λόγος τραττῆναι ὡς ὁ διάβολος ἐτράπη, καὶ οὐκ 

ἐφοβήθησαν εἰπεῖν, ὅτι ναὶ δύναται: τρετττῆς γὰρ φύσεώς ἐστι γενητὸς καὶ κτιστὸς 

ὑπάρχων. 

Ταῦτα λέγοντας τοὺς περὶ ἴΑρειον καὶ ἐτὶ τούτοις ἀναισχυντοῦντας αὐτούς τε 

καὶ τοὺς συνακολουθήσαντας αὐτοῖς ἡμεῖς μὲν μετὰ τῶν κατ᾽ Αἴγνττον καὶ τὰς Λιβύας 

ἐπισκόπων ἐγγὺς ἑκατὸν ὄντων συνελθόντες ἀνεθεματίσαμεν. οἱ δὲ περὶ Εὐσέβιον 

προσεδέξαντο σπουδάξοντες ἐγκαταμῖξαι τὸ ψεῦδος τῇ ἀληθείᾳ καὶ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν ἀσέ- 

βειαν. ἀλλ᾽ οὐκ ἰσχύσουσι: νικᾷ γὰρ ἡ ἀλήθεια καὶ οὐδεμία ἐστὶ κοινωνία φωτὶ πρὸς τ: 

σκότος, οὐδὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ. τίς γὰρ ἤκουσε πώποτε τοιαῦτα; 
ἢ τίς νῦν ἀκούων οὐ ξενίφξεται καὶ τὰς ἀκοὰς βύει ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸν ῥύπον τούτων τῶν 

ῥημάτων ψαῦσαι τῆς ἀκοῆς; τίς ἀκούων ᾿Ιωάννου λέγοντος, »ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος«, οὐ 

καταγινώσκει τούτων λεγόντων, ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, ἢ τίς ἀκούων ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
»μονογενὴς υἱός«, καὶ »δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο τάντας, οὐ μισήσει τούτους φθεγγομένους, 

ὅτι εἷς ἐστιν -τῶν ποιημάτων; πῶς γὰρ δύναται εἷς εἶναι τῶν δι᾽ αὐτοῦ γενομένων, ἢ 

3 Ατίὰβ θεαὶ Αἰβδῃ. ἄθ ϑυπ. 15 (1 γ28 Ε): ξένος τοῦ υἱοῦ κατ᾽ οὐσίαν ὁ πατήρ, ὅτι ἄναρχος ὑπάρχει. 

3 ΤῈ ΜΝ Εῖ. Ατίὰβ θεῖ Αἰμαπαβίαβ Οσ, 1. ς, Ατίδπ. 6 (1 4τὸ Α70) : ἔθηκεν ἐν τῇ θαλίᾳ ὡς ἄρα καὶ τῷ υἱῷ ὁ 

πατὴρ ἀόρατος ὑπάρχει (ὑπτάρχων (οά. Τιαυτ. 5. Ματοο 695) καὶ οὔτε ὁρᾶν οὔτε γινώσκειν τελείως καὶ 

ἀκριβῶς δύναται ὁ λόγος τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. ... καὶ γὰρ καὶ ὁ υἱός, φησίν, οὐ μόνον τὸν πατέρα ἀκριβῶς 

οὐ γινώσκει, λείπει γὰρ αὐτῷ εἰς τὸ καταλαβεῖν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν οὐκ οἶδε 

καὶ ὅτι μεμερισμέναι τῇ φύσει καὶ ἀπεξενωμέναι καὶ ἀπεσχοινισμέναι καὶ ἀλλότριοι καὶ ἀμέτοχοί εἶσιν 

ἀλλήλων αἱ οὐσίαι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος 4 Ζὰ ἀόρατος νΕῖ. Ατίαβ Ὀδὶ 

Αἴῆδπ. 46 βγη. τ5 (1 728 Ὠ): καὶ αὐτῷ τῷ υἱῷ ἀόρατος ὁ αὐτός 61. νεῖ. Αἴμδῃ. Οἵ. 11 ο. Ατίαπ. 24 

(1 492 Ε); Ευβθὴ Ῥβση. εν. Ν᾿ 2,2 (1:52, σι 8.): ... αὐτὸν (8Βο. Ομτίδευ8) ἀγαθόν φασιν ὑπηρέτην πρὸς 
τοῦ πατρὸς ὑποβεβλῆσθαι, ἵνα ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς πανσόφου καὶ ζῶντος ὀργάνον τεχνικοῦ τε καὶ ἐπὶι- 
στημονικοῦ κανόνος τὰ πάντα αὐτῷ ἀπευθύνοιτο... Μεῖ. Τβεορποβὲ θοαὶ ατεροῦ ν. 'ῆυϑθβα ς. ξυποηι. 11 

ἴοτ, 11, 121 (11 86,24 ΕΞ, αερθι). [Ι͂π ἄθπι Βιϊβίθ ἀὯθ8 Ἡγγιθηϑυβ ππᾷᾶ βεῖπο Οϑπόββθα ἃπ ΡῈ] νοῦ 

ϑαπιοβαία (οοῖβ, Ῥὶ ν. 5. 5..326,8) Βμεϊβὲ 68: δι᾽ οὗ ὁ πατὴρ τὰ πάντα πεποίηκεν, οὐχ ὡς δι’ ὀργάνον 
οὐδ’ ὡς δι’ ἐπιστήμης ἀνυποστάτον οἵ. Νεὶ. Ατίυϑ Ρεὶ Αἴῆδπ. Οσγ. 1 ο. Ατίϑδη. ο (1 413 6): οὐκ ἔστιν 

ἄτρετττος ὡς ὁ πατήρ, ἀλλὰ τρεπτός ἐστὶ φύσει ὡς τὰ κτίσματα, 5166 Διο ΟΥ.1 35 (1 439 Β), Ογ. 11 18 (1 
486 Β) ΨΕΙ. Οτίρεμθβ ἀβ ὑτίπο. 1 2,4 (31,19), όοπδοῦ ροσαάθβ ἄθῃ βοβομδβδποη νθβθη οἴη νϑγϑ πάις 

Ναί Ζυκοτηπιξ, Βέπροροα βαρὲ Οτίρθηββ ας Ῥγίπο. 1 2, τὸ (44, 18.) δυβάσοκ) οι, 4848 ἀϊε σοφία ἅ. ἱ. ἄθτ 

ΘΌΒη ἀπνοσδ πο] ἢ δαὶ 12 5166 δοιῃ Αἴῃδπ. ΑΡοὶ. ο. Ασίϑη γι (1 187 Β) 15 ΚΙ. 1. ἔβτα 3,12 

15.τπ6 ΝΕ]. 11. Ἰζοσ. 6, 14, 15 18 ΤᾺ. αἍ,1 20 78. 1, 18; 1,3 

Αἴῃ. (Β ΚΕ) 80κτ. (ΜᾺ ΒῊΟ 6 Σ) 66]. (4 Ὁ ὁ) ΤΆ. 

1 γενόμενος --- σοφίᾳ ;» ΟεἸ. (6 Ἅὴ || αὐτὸς -ἰ- δὲ 501. (406γ δὲ - ἐν ΜῸ - ὧν ἐν Τῇ. | Σἔτῇ ἐν 
τῷ θεῷ σοφίᾳ] ἐν τῇ τοῦ θεοῦ σοφίᾳ ΤᾺ. 4 θεοῦ] πατρὸς ΤῊ. [ ἀόρατος (Σ)] ἄρρητος Αἰἢ.. 5οἸκτ, (ει. 
5 λόγος] υἱὸς 6]. (00) ΤᾺ. | αὐτὸν ὁρᾶν «α Αἴ. (Β) | καὶ: ;» Αἴὰ. (ΕΒ) ϑοκτ, ΤᾺ. | ἑαυτοῦ] αὐτοῦ 

66]. (ΗΡο) τοῦ θεοῦ 50κτ. (Α) Τῇ. 7.ἤθελε ὅ5οκγ. σε]. 9 ὅτι » ϑοκγ. [ ναὶ» ΑἰΒ, [οἷα τρεπτῆς 
φύσεως ὧν καὶ γενητὸς ΤᾺ., 50 εἴνγα διιοῦ Σ [ κτιστὸς] τρετττὸς Ξοκτ, ΤῊ. 12 τῶν --- τ3 ἐπισκόπων] 

τῶν κατ’ Αἴγυπτον καὶ Λιβύην ἐπισκόπων ΤΙι. τῶν κατ᾽ Αἴγνπτον ἐπισκόπων καὶ τῆς Λιβύης 80ϊκτ. 
13 ὄντες ΤᾺ. 14 συνκαταμῖξαι ϑοῖκτ,, Σ νῖβ ᾿πὶ Τοκέ 16 Χριστῷ ϑοκτ. νεῖ. ΝΎ,, ὕτκ. ζ4 

8... 24,18 17 νῦν - τούτων τῶν ῥημάτων 17];. 18 ψαῦσαι ;» Αἴμ. (Β) | τίς - γὰρ 6ειϊ. 
20 ὁ μονογενὴς ΑἕὮ, (ΕἸ ϑοκτ. (ΜῈ Ἡ Ο ἡ 6εὶ. (ο) Τιι. νεῖ. ΝΎ. τὰ πάντα ϑοκτ. ὙΠ. 21: ποιη- 
μάτων -Ἑ ὁ υἱός Θοῖκγ, Σ Τὰ. | γὰρ] δὲ Θοῖκν, Σ | εἷς (Σ)}] ἴσος 5ο]κ: 

σι 

10 

[3 ει 



Βτίεῖ Αἰεχαπάεις νοῦ Αἰεσχδῃάνί θη Δῃ 411ε Βίἰβομβὄίςε (σᾶ. 310). 0 

πῶς μονογενὴς ὁ τοῖς πᾶσι κατ᾽ ἐκείνους συναριθμούμενος; πῶς δὲ ἐξ οὐκ ὄντων ἂν εἴη 

τοῦ πατρὸς λέγοντος »ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθὸν« καὶ »ἐκ γαστρὸς πρὸ 

ἑωσφόρου ἐγέννησά σεκ; ἢ πῶς ἀνόμοιος τῇ οὐσίᾳ τοῦ πατρὸς ὁ ὧν εἰκὼν τελεία 18 

καὶ ἀπαύγασμα τοῦ πατρὸς καὶ λέγων »ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρας; πῶς δέ, εἶ 

5 λόγος καὶ σοφία ἐστὶ τοῦ θεοῦ ὁ υἱός, ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν; ἴσον γάρ ἐστι αὐτοὺς λέγειν 

ἄλογον καὶ ἄσοφόν ποτε τὸν θεόν. 
Πῶς δὲ τρεπτὸς καὶ ἀλλοιωτὸς ὁ λέγων δι᾽ ἑαυτοῦ μὲν »ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ 14 

πατὴρ ἐν ἐμοὶς καὶ »ἐγὼ καὶ ὁ πτατὴρ ἕν ἐσμενκ, διὰ δὲ τοῦ προφήτου »ἴδετέ με ὅτι ἐγώ 
εἶμι καὶ οὐκ ἠλλοίωμαικ; εἰ γὰρ καὶ ἔπ᾽ αὐτόν τις τὸν πατέρα δύναται τὸ ῥητὸν ἀναφέρειν, 

τιθ ἀλλὰ ἁρμοδιώτερον ἂν εἴη περὶ τοῦ λόγου νῦν λεγόμενον, ὅτι καὶ γενόμενος ἄνθρω- 

πος οὐκ ἠλλοίωται, ἀλλ᾽ ὡς εἶπεν ὁ ἀπόστολος" »᾽Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ 

αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰὥνας«, τίς δὲ ἄρα εἰπεῖν αὐτοὺς ἔπεισεν, ὅτι δι᾽ ἡμᾶς γέγονε καίτοι 

τοῦ Παύλου γράφοντος »δι᾽ ὃν τὰ πάντα, καὶ δι’ οὗ τὰ πάντακ. περὶ γὰρ τοῦ βλασ- 1ὅ 

φημεῖν αὐτούς, ὅτι οὐκ οἶδεν τελείως ὁ υἱὸς τὸν πατέρα, οὐ δεῖ θαυμάτειν. ἅπαξ γὰρ προ- 
16 θέμενοι χριστομαχεῖν παρακρούονται καὶ τὰς φωνὰς αὐτοῦ λέγοντος »καθὼς γινώσκει 

με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρας. εἶ μὲν οὖν ἐκ μέρους ὁ πατὴρ γινώσκει τὸν υἱόν, 

δῆλον ὅτι καὶ ὁ υἱὸς μὴ τελείως γινωσκέτω τὸν πατέρα. εἰ δὲ τοῦτο λέγειν οὐ θέμις, 

οἶδεν δὲ τελείως ὁ πατὴρ τὸν υἱόν, δῆλον ὅτι καθὼς γινώσκει ὁ πατὴρ τὸν ἑαυτοῦ λόγον, 

οὕτως καὶ ὁ λόγος γινώσκει τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, οὗ καὶ ἔστι λόγος. 

20 Ταῦτα λέγοντες καὶ ἀναπτύσσοντες τὰς θείας γραφὰς πολλάκις ἐνετρέψαμεν αὐτούς, 16 

καὶ πάλιν ὡς χαμαιϊλέοντες μετεβάλοντο φιλονεικοῦντες εἰς ἑαυτοὺς ἐφελκύσαι τὸ γεγραμ- 

μένον »ὅταν ἔλθῃ ἀσεβὴς εἰς βάθος κακῶν καταφρονεῖκ. πολλαὶ γοῦν αἱρέσεις πρὸ 
αὐτῶν γεγόνασιν, αἵτινες πλέον τοῦ δέοντος τολμήσασαι πεπτώκασιν εἷς ἀφροσύνην. 
οὗτοι δὲ διὰ πάντων ἑαυτῶν τῶν ῥηματίων ἐπιχειρήσαντες τὰ εἰς ἀναίρεσιν τῆς τοῦ λόγον 

86 θεότητος ἐδικαίωσαν ἐξ ἑαυτῶν ἐκείνας ὡς ἐγγύτεροι τοῦ ἀντιχρίστου γενόμενοι. διὸ 

καὶ ἀπεκηρύχθησαν καὶ ἀνεθεματίσθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. λυπούμεθα μὲν οὖν 17 

ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τούτων καὶ μάλιστα, ὅτι μαθόντες ποτὲ καὶ αὐτοὶ τὰ τῆς ἐκκλησίας νῦν 

ἀπεπήδησαν, οὐ ξενιφτόμεθα δέ: τοῦτο γὰρ καὶ Ὑμέναιος καὶ Φίλητος πεπόνθασι καὶ 

πρὸ αὐτῶν ᾿Ιοὗδας, ὃς ἀκολουθήσας τῷ σωτῆρι ὕστερον προδότης καὶ ἀποστάτης γέγονε. 

2 Ῥβ. 44,2 2|3 Ῥ5. τοθ,3 3 Τβεορποβὲ ἔτ. (οᾶ. Μᾶασο. 5902 (Ηδυπαοῖ Τ ΝῈ 9,3 5. 78,2): ἔχων 

τὴν ὁμοιότητα τοῦ πατρὸς κατὰ τὴν οὐσίαν ἔχοι ἂν καὶ κατὰ τὸν ἀριθμόν Οτγίροῃοθ ἔγε. Οοτζησῃ. ἱπ 

6Ρ. δᾶ Ἡεῦτσ. (Ν, 300 Τιοσησηδίζβοι) : αὰ86 αἰταεάιθ βἰτη πα ϊπαβ (ΘῈ. 7, 25) τηϑπὶ εββδίπηβ οβίσπάυηέ, 

ΠΟΙ πο ποτὰ βυρϑέαπειαο 6586 Η]ΐῖο οὰτὰ Ῥαῖγε. ροσσβοθα, επὶπὶ ὁμοούσιος νἀ είαΣ ἃ εεὲ υπῖτπβ Ξα ρϑίδη δα 

οὐπὶ 1Π0 ΟΟΥΡΟΙΘ, 6Χ 400 εβ νϑὶ δροσύσβοεβα νϑὶ νϑροσ 344 Νεὶ. ϑαρ. 881. 7,26; οὶ. 1,15; Ηδδτσ. ἵ,3 

4 18. 14,9 7 Δ εὶ. ΤὙμρορμοβὶ ἔτρ. ἰπ σοᾶ. Μᾶτο. 502 (Ηδυπϑοῖς 8. ἃ. Ο. γ8, 7): εἷς δὲ ὧν καὶ τὴν τοῦ ἑνὸς 

ὁμοιότητα σώφξων ἀκριβῆ ἀναλλοίωτος ἂν εἴη ἀναλλοιώτου πατρὸς μίμημα ὧν "8 71. 14, τὸ 

8 ΤΉ. τὸ, 30 8,9 Ν ΕἸ. Με]. 3,6 ατ712 Ηδρσ. 13,8 13 Ἡδρῦτ. 2, τὸ 15,16 7. το,τ5 

22 Ῥτον. 18,3 28 ΝΕ]. 11. Τίπι. 2, τ7 

Αἴῃ. (Β ΚΕ) ϑοῖσ. (Μὰ ΕἘῊΟ α Σ)ὴ (εὶ. (ἃ Ῥ ο) Τῇ. 

1 συναριθμούμενος - εἴπερ καὶ αὐτὸς κτίσμα ἐστὶ καὶ ποίημα ΔΑἰμ. ΟἸοβδα. δὺβ 5. 7,21 4 ἐμὲ 

ἑωρακὼς “αἰ 5οκσ, ΟΕ]. ΤῈ. 5 τοῦ ;» Τῇ. 5 λέγειν -Ἐ καὶ ΤῊ. 7 καὶ] ἢ 5οκε. [ μὲν ;» ϑ0Κτ. 

ΤᾺ... 9 γὰρ] δὲ ϑοῖετ. [ τὸ ῥητὸν δύναται “- Θο]ςτ. τὸ ῥητὸν ἀναφέρειν δύναται “-α ΤῊ. σι εἶπεν 
Ὁ» 8οῖκγ. 12 τίς] τί ϑοκτγ. Σ (αὶ. ΤᾺ. 13 γράφοντος] λέγοντος 66]. γὰρ] μὲν οὖν ϑ8ο,κτ. 
15 αὐτοῦ -[- τοῦ κυρίου Θοῖκτ. αὐτοῦ λέγοντος τ. Κ΄ κ΄ 50Κτ. (Δ) 16 γινώσκει ὁ πατὴρ “- 507. 

17 μὴ] οὐ Θεῖ. (ἃ ο) | μὴ τελείως] ἐκ μέρους 5οκτ. [γινώσκει Θοκτ. ΟΕ]. ΤᾺ. [οὐ θέμις] ἀσεβές ΤΆ. 

20 καὶ ταῦτα 50]κτ. Σ ΤῊ. [ ἀνετρέψαμεν ϑοῖκτ. (6]. (Η) 21 μετεβάλλοντο ΘΟ, (εὶ. μεταβάλλονται 
ΤᾺ. 22 ὁ ἀσεβὴς ϑοῖκτ. (Μ“ΕΉΟ] | βάθη 5οῖκγ.  καταφρονῇ Δίῃ. (ΚΕ) 24 τῶν ἑαυτῶν “- τα.:]} 

αὐτῶν 50]εγτ. (ΜΦΜΕῊΟΟ) | ῥημάτων ϑοκτ. ΤᾺ. | τὰ ;» Αἴᾷ. | τὰ εἰς ἀναίρεσιν (80 Θοἶκτ. (Α) 1 ταῖς 

ἀναϊρέσεσι Θοτ. 25 αὐτῶν 5οκτ. (6) Τῇ. 26 ἀπεκηρύχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ ἀνεθεματίσθησαν 

Βοῖτ. (ΜΕΉΘΟΩ | μὲν » ΟεΕΙ. (Ρὴ) ΤΆ. 27 καὶ αὐτοί ποτε “- Τῇ. 28 καὶ! « ΤΆ, 20 ὃς (Σ)] ὁ 

ΑἸ. θο]οσ, (Α) Οε]. ἢ» 5οκτ, (ΜΕῊ(Ο) | ὕστερον - γὰρ Αἴ, -ἰ δὲ θοκσ. [ γέγονε] γενόμενος ϑοΙκτ, 

Αἰβδηδϑίυβ 1Π1. ᾿ ΡῚ 



10 ὕτκυπάς 4 Ὁ. 

18 Καὶ περὶ τούτων δὲ αὐτῶν οὐκ ἀδίδακτοι μεμενήκαμεν, ἀλλ’ ὁ μὲν κύριος προείρηκε 

»βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες 

ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικε καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶνκ. 

ὁ δὲ Παῦλος μαθὼν ταῦτα παρὰ τοῦ σωτῆρος ἔγραψεν »ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀπο- 
στήσονταί τινες τῆς ὑγιαινούσης πίστεως προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκα- 

19 λίαις δαιμονίων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήϑειανκ. Τοῦ τοίνυν κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ διά τε ἑαυτοῦ παραγγείλαντος καὶ διὰ τοῦ ἀποστόλου σημάναντος περὶ 
τῶν τοιούτων ἀκολούθως ἡμεῖς αὐτήκοοι τῆς ἀσεβείας αὐτῶν γενόμενοι ἀνεθεματίσαμεν, 

καθὰ προείπομεν, τοὺς τοιούτους ἀποδείξαντες αὐτοὺς ἀλλοτρίους τῆς καθολικῆς ἐκκλη- 

σίας τε καὶ πίστεως. 

90 ᾿Εδηλώσαμεν δὲ καὶ τῇ ὑμετέρᾳ θεοσεβείᾳ, ἀγαπητοὶ καὶ τιμιώτατοι συλλειτουργοί, 
ἵνα μήτε τινὰς ἐξ αὐτῶν, εἰ προπετεύσαιντο πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, προσδέξησθε μήτε Εὐσεβίῳ 
ἢ ἑτέρῳ τινὶ γράφοντι περὶ αὐτῶν πεισθῆτε. πρέπει γὰρ ὑμᾶς Χριστιανοὺς ὄντας πάντας 

τοὺς κατὰ Χριστοῦ λέγοντάς τε καὶ φρονοῦντας ὡς θεομάχους καὶ φθορέας τῶν ψυχῶν 
ἀποστρέφεσθαι, καὶ μηδὲ κἂν χαίρειν τοῖς τοιούτοις λέγειν, ἵνα μήποτε καὶ ταῖς ἁμαρ- 
τίαις αὐτῶν κοινωνοὶ γενώμεθα, ὡς παρήγγειλεν ὁ μακάριος ᾿Ιωάννης. προσείπτατε 

τοὺς παρ᾽ ὑμῖν ἀδελφούς. ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ προσαγορεύουσιν. 

91 ᾿Αλεξανδρείας πρεσβύτεροι. 

Κόλλουθος πρεσβύτερος σύμψηφός εἶμι τοῖς γεγραμμένοις καὶ τῇ καθαιρέσει ᾿Αρείου 
καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀσεβησάντων. 

᾿Αλέξανδρος πρεσβύτερος ὁμοίως. 

Διόσκορος πρεσβύτερος ὁμοίως. 

Διονύσιος πρεσβύτερος ὁμοίως. 

Εὐσέβιος πρεσβύτερος ὁμοίως. 

᾿Αλέξανδρος πρεσβύτερος ὁμοίως. 

Νειλαρᾶς πρεσβύτερος ὁμοίως. 

Ἁρποκρατίων πρεσβύτερος ὁμοίως. 

᾿Αγαθϑὸς πρεσβύτερος. Νεμέσιος πρεσβύτερος. 
Λόγγος πρεσβύτερος. Σιλβανὸς πρεσβύτερος. 

Περώους πρεσβύτερος. "Απις πρεσβύτερος. 

Προτέριος πρεσβύτερος. Παῦλος πρεσβύτερος. 

Κῦρος πρεσβύτερος ὁμοίως. 

Διάκονοι. 

᾿Αμμώνιος διάκονος ὁμοίως. Μακάριος διάκονος. 

2.3 1.α. 21,8 48. 1. Τίπι. 4,1 15,16 νεῖ. 11. 718. τὸ 

Αἰμ. (Β ἘΕ) 5οκτ. (ΜᾺ ΒῊΟ α Σ) 661. ( Ὁ 6) Τι. 840 Ζ. 18 Αἴΐ. (Β ΒΕ) 661. (4 Ὁ ὁ) 

τ δὲ] μὲν ΤΆ. 2 πλανήσει ΤῊ. 3 ὅτι 5» 5οκτγ. 6εῖ. (α) ΤᾺ. νβ]. 1.ο. 1 πλανήσωσι Αἴδ. (Ε) 

ΘοΚτ. (Δ) | πορευθῆτε - οὖν ΟΕ]. (ἃ ὁ) 106. νρ]. 1,ο. 5 τινες ἀπὸ σε]. || τῆς πίστεως τῆς 

ὑγιαινούσης “- Θοκτ. Τὰ. [|| πλάνης Αἴᾷ, (Β) ϑοῖκγ. (Α) 6εὶ. Τὰ. (ψὶς ἱπὶ Ταχὲ Σ)ὴ νυβρῖὶ. 1. Τίπι 4,1 

6 σωτῆρος καὶ κυρίου “- 5οκτ. κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος Αἰ. (Β) 7 αὐτοῦ ϑ8οῖκτ. 6εὶ. (ΕΒ) | 
παραγγέλλοντος ϑοκτ, [ ἀποστόλου] παύλον Σ | σημαίνοντος Αἰῃ. (ΕΕ) 9 καθάπερ 8οῖες. (4) ΤῊ. | 
ἀποδείξαντες -- τε Αἰ. σε]. Α2. | ἀλλοτρίας Δί. (Ε) τὸ τε!» ὅοῖκς. (Α) Ὁεὶ. (8) τι δὲ» ΙΕ. | 
δὲ] οὖν (εϊ. 12 προπετεύσαιντο -Ε καὶ 5οκτ, (ΜΕΉΘΑΕ) 6εὶ. | ἐλθεῖν -Ε μὴ Θοκτ. (ΜΈΗΟΘ; μὴ 

δυβιδάϊοστε ΜΗ) 13 ὑμᾶς -ἰ ὡς 5οκτ, [ ἡμᾶς 6εΙ. 16 μακάριος] ἅγιος ΤΆ. 17 παρ᾽ ὑμῖν] παρ’ 

ἡμῶν Θοκτ, (ΠΟ) παρ᾽ ὑμῶν 501εσ. (ΜΕῸ ὑμῖν ΜῈ) 22[23 Διονύσιος, Διόσκορος “- Αἰὰ, (Β) σεὶ. (Μ Ῥὴ) 

26 Νειλαρᾶς] Σίλας ἀεὶ. 28 Ὁΐῖ6 Ναγηθῃ 5ἰπᾶ νοῇ 11ΠΚ8 πϑοῖ τεσ ὲβ Ζὰ ἰδβοη.  ᾿Αγαθὸς] ᾿Αγάθων 
ει. (8 ο) [Ὁ Ζ. 28 βεΐχέ ἀεὶ. θεὶ 4116π Νδπιοπ ὁμοίως ίπσαυ 29 Λογγῖνος Οεϊ. (ΗἼΊ 430 Πιρωοὺς Θεὶ. 

10 

16 

20 

5 

80 
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Πιστὸς διάκονος ὁμοίως. ᾿Αθανάσιος διάκονος. 

Εὐμενὴς διάκονος. ᾿Απολλώνιος διάκονος. 

᾿Ολύμπιος διάκονος. ᾿Αφθόνιος διάκονος. 

᾿Αθανάσιος διάκονος. Μακάριος διάκονος. 

5 Παῦλος διάκονος. Πέτρος διάκονος. 

᾿Αμβυτιανὸς διάκονος. Γάϊος διάκονος ὁμοίως. 

᾿Αλέξανδρος διάκονος. Διονύσιος διάκονος. 

᾿Αγάθων διάκονος. Πολύβιος διάκονος ὁμοίως. 

Θεωνᾶς διάκονος. Μάρκος διάκονος. 

19 Κώμοδος διάκονος. Σεραπίων διάκονος. 

Νεῖλος διάκονος. Ῥωμανὸς διάκονος ὁμοίως. 

Μαρεώτου πρεσβύτεροι. 

᾿Απολλώνιος πρεσβύτερος σύμψηφός εἶμι τοῖς γεγραμμένοις καὶ τῇ καθαιρέσει 

᾿Αρείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀσεβησάντων. 

18. ᾿Ινγένιος πρεσβύτερος ὁμοίως. ᾿Αμμώνιος πρεσβύτερος. 

Διόσκορος πρεσβύτερος. Σωστρᾶς πρεσβύτερος. 

Θέων πρεσβύτερος. Τύραννος πρεσβύτερος. 
Κόπρης πρεσβύτερος. ᾿Αμμωνᾶς πρεσβύτερος. 

“ὡρίων πρεσβύτερος. Σερῆνος πρεσβύτερος. 
20 Δίδυμος πρεσβύτερος ῳὩἩρακλῆς πρεσβύτερος. 

Βόκκων πρεσβύτερος. ᾿Αγαθὸς πρεσβύτερος. 

᾿Αχιλλᾶς πρεσβύτερος. Παῦλος πρεσβύτερος. 
Θαλέλαϊος πρεσβύτερος. Διονύσιος πρεσβύτερος ὁμοίως. 

Διάκονοι. 

38 Σαραπίων διάκονος ὁμοίως. 

᾿Ιοῦστος διάκονος ὁμοίως. 

Δίδυμος διάκονος. Δημήτριος διάκονος. 

Μαῦρος διάκονος. ᾿Αλέξανδρος διάκονος. 

Μάρκος διάκονος. Κόμων διάκονος. 

80 Τρύφων διάκονος. ᾿Αμμώνιος διάκονος. 
Δίδυμος διάκονος. Πτολλαρίων διάκονος. 

Σέρας διάκονος. Γάϊος διάκονος. 

Ἱέέραξ διάκονος. Μάρκος διάκονος. 
Θεωνᾶς διάκονος. Σαρμάτων διάκονος. 

86 Κάρπων διάκονος. Ζώιλος διάκονος ὁμοίως. 

Δα, (Β Ἐ) δεὶ. (8 Ὁ ο) 

4 διάκονοςξ - ὁμοίως Αἰ. (Ε) 6 ᾿Αμυντιανὸς (ε]. [ ὁμοίως » Αἴι. (Β) ἡ παι 16 Ἀ}1Ὸ οὶ Ὁεὶ. 

8 ὁμοίως » ΑἸ. (Β) αι Νεῖλον Αἰ. (Ε) 13 ᾿Απολλὼς ΟεἸ. [| πρεσβύτερος --- 14 ἀσεβησάντων) 

πρεσβύτερος ὁμοίως Οεϊ. 15 ᾿Ιγγένιος ΟΕ]. (ΑΜΈΡΙΨ 1 ̓ Αμμωνᾶς ( 9]. [ 80 Ζ. 15. ἵτηπιοσ Εἰπέοσς 

ἄδπι ὙΠ ὁμοίως 6εϊ. 21 ᾿Αγάθων 6εἸ. (4Ρ3Μ:Ρ2) 22 Παῦλος --- 23» 6εὶ. 2829 Μάρκος, 

Κόμων, ᾿Αλέξανδρος “- 6Ἃε]. 28 »» Αἴ, (Β) 31 Πτολαρίων Οεὶ. (4 ο) [ Δίδυμος --- 32 Σέρας 

διάκονος »» ΑἴΔ. (Β) 34|35 ἢ δε]. 

ΟΥ̓ 



19 ὕπκαπάς 5, ὅ. 

Ὁτκυπάς 5. 

Ἀδρεβε ἀθβ ϑυποάδιβομεείροιβ ἄες ϑγῃοάς ἰᾳ Βἰιμγηίςη. 

(δᾶ. 320) 

Καὶ σύνοδον ἐν Βιθυνίᾳ συγκροτήσαντες γράφουσι τοῖς πανταχῆ ἐπισκόποις, 

ὡς ὀρθῶς δοξάτουσι κοινωνῆσαι τοῖς ἀμφὶ τὸν "Ἄρειον, παρασκευάσαι δὲ καὶ ᾿Αλέξ- 

ανδρον κοινωγεῖν αὐτοῖς. 

50Ζ. 1 15,1ὸ (ἃ Β5 Κ) ΤΆ. 

1: ἁπανταχῆ ΤΗ. 3 αὐτούς ὅ90Ζ. (Β3) 

{{ἰγσκαηάς 6. 

ΟΙαυ ει ΒΡεϊκοπηῖηΐβ 468 Ατίυβ πη βείμος σεποββε δὴ Αἰθχαηάες νοῦ ΑΙθχδράγ θη. 
(ςἃ. 320) 

1 Μακαρίῳ πάπᾳ καὶ ἐπισκόπῳ ἡμῶν ᾿Αλεξάνδρῳ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι 

ἐν κυρίῳ χαίρειν. 
9 Ἡ πίστις ἡμῶν ἡ ἐκ προγόνων, ἣν καὶ ἀπὸ σοῦ μεμαθήκαμεν, μακάριε πάπα, ἔστιν 

αὕτη. οἴδαμεν ἕνα θεόν, μόνον ἀγέννητον, μόνον ἀΐδιον, μόνον ἄναρχον, μόνον ἀληθινόν, 

μόνον ἀθανασίαν ἔχοντα, μόνον σοφόν, μόνον ἀγαθόν, μόνον δυνάστην, πάντων κριτήν, 

διοικητήν, οἰκονόμον, ἄτρετττον καὶ ἀναλλοίωτον, δίκαιον καὶ ἀγαθόν, νόμου καὶ προ- 
φητῶν καὶ καινῆς διαθήκης θεόν, γεννήσαντα υἱὸν μονογενῆ πρὸ χρόνων αἰωνίων, δι᾽ 

οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας καὶ τὰ ὅλα πεποίηκε, γεννήσαντα δὲ οὐ δοκήσει, ἀλλὰ ἀληθείᾳ, ὑπο- 

στήσαντα ἰδίῳ θελήματι, ἄτρετττον καὶ ἀναλλοίωτον, κτίσμα τοῦ θεοῦ τέλειον, ἀλλ᾽ 

8 οὐχ ὡς ἕν τῶν κτισμάτων, γέννημα, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἕν τῶν γεγεννημένων, οὐδ᾽ ὡς Οὐαλεν- 1 

τῖνος προβολὴν τὸ γέννημα τοῦ πατρὸς ἐδογμάτισεν, οὐδ᾽ ὡς Μανιχαῖος μέρος ὁμοούσιον 

τοῦ πατρὸς τὸ γέννημα εἰσηγήσατο, οὐδ᾽ ὡς Σαβέλλιος τὴν μονάδα διαιρῶν υἱοπιάτορα 

4 Ζὰ μόνον ἀγέννητον νε]. {Πτ|ς. τ 5. 2, 8, α'οσ ὕτ]κ. 14. 5. 26,30 .; 27,141. δὲ, ΨΕΙ. ὕτῖκ. 14. 5..2γ7,3 ] 

νόμου --- το κτισμάτων “ἰἰϊοτγὲ {τ|ς. 7 5. 14,78. 8 οὐ δοκήσει νεῖ. Οτίρεποβ ἀβ ρσΐπο 1 ρτζαϑῖ, 4 (το, 11) 

ὑπᾶ ἰπ ΤΟΙ. ἔτε. 53 (527, 18), ἀοο! κατ ἄϊθβα δ66116, 8 5ἰ6 416 τόσμβοιιθη ζαΐθηθπι ἡϊοπὲ ὈαΖοαρεη, εἴνγα 

Ασίαβ εηἰποιηπηθη βοὶπ 879 ΝΕ. ὕτῖκ. τ 5.3,1 [Ζὰ ὑποστήσαντα νρῖ. ἩΠΑτΙιΒ 8 ἐγ πίε, ὁ, 8 (11 

145 6. Μᾶυτ.) οτο ζί(ϊετὲέ νοθ Αἴμδη. Οἵ. 110. Ατίϑη. 19 (1 486 ΕἸ 11 σὰ προβολή νΕ]. νοῦ 8116πὶ 

Ιγοπᾶθυβϑ οὶ ἘΡΙρῃ. μαθσ. 31,27 5, (1 426,1 8.) ἀπά Πβδσ. 31,13, 3. 7 (1 405,11; 406,3), Ταγέυ Πίδη δᾶν. 

Μαιεπί, 27 (ΟΘΕῚ, 47, 203, τ1ὴ, δάν. Ῥτδχ. 8 (ΟΘΕῚΙ, 47,237, 19 Ε.), 5ῖθ 8 δομ 416 ἱπέθσθεδαπίθ ϑίβι 6 Ῥαὶ 

Τοτγίυ Π]ἴδπ ΑΡΟΪ, 21 (1 τοϑ 64, πιαὶ. ΟΘΒ]6τ), νρ]. 16 Ῥο]θγαῖς 85 Οτίρθηθβ 6 ῥεῖίπο. ΙΝ 4,1 (28) (348,7 5.). 

Τ6σ χζυνοίξα Ῥυπκὲ ἄδσ Απεαρθη ρβερδπῃ Οτίρεπαθβ, νὸπ ἄθποη ῬδιρΒῖΠ5 ἰπ βεῖπο ἀροϊορία ρτὸ Οσίφοπθ 

Βοσϊομίθέ (0.1 5; Οροσα Οτὶβεηβ δά. Τιοσαστηδίζβοῃ 24,353), ἰδαϊοῖ : ϑαεουπάδ φυοᾶ ἀϊουπὲ ΡῈ. Ῥσοϊδίοηθτη 

βθοιπάστη Μα]οπεϊπὶ ἔα 185 πὶ βιιρδίβεοπείαπι νϑηΐββο Ἀ]ίατα ἀεὶ ἀΐϊοοσα [ Ζι Μανιχαῖος υπά ὁμοούσιον 

νΕ]. ᾿οοῖ5, )85 Νίςἄπιυτη, ᾽πὶ Ἐδθίραθε τ Κα ] ΜΏΠΟΙ 1922 9. 71, 12 Τ)ὲσ Ἰϑυτηῖπιβ υἱοπτάτωρ υυἱγὰ 

ΘΔ 6118 ΖΡ ϑομσίθροι νοῦ ῬΒ5. Αἴμδη. (Ευβίαϊἰὰβ ν. Ἀπ.) δχροϑ. βάδὶ 2 (1 τοὸ Β), ἘυββΌ δου]. 

8601. 11,2 (62,33) ππᾷ 11 5 (103,7), Ὀιάγνταυβ αν. Αὐίὰπι δὲ Θαθοιππὶ (ἃ. Μαὶ, Νον. Ῥαΐγ. ΒΡ]. ΤΥ, 

5. 1), νΕ. δυοῇ ἘρΙρᾷ. Βαθσ. 62,2, 5 (11 391,9) ἀπά Τιδομεϊα8 ν. ΒΥΖβηΖ (δ βεοίίβ 3,3 (Μίρμπε ῬΕ 86:1, 

1216 Α). ϑοπβὲ βδίϑῃθ Νοντηϑη, ϑεϊθοῖ ἐσθαξίβοβ Οὐ δέ. Αἰμαπαβίιβ ΠῚ 475 ΞΕ. 

ΑΒ. ἄδ βυποαίβ 16 (ΒΚῸΡ Ε) Ἐρίρῃ. 69,7 (1) ἨΪ. ἀ6 ἐτίη. 1Υ̓ τ ῖ. ΝῚ 58. 

1-. αὕτη Ὁ» ΗΠ. τι καὶ: Ὁ» Αἴὰ. (ΒΚΟΡ) 5 μόνον σοφόν » ΗΙΙ. [ πάντων] μόνον Ἐρίρῃ. [ 

κριτήν -- πάντων ἘρΙίΡΆ. [κριτήν] οτεαίοχϑια -- - κτιστήν ἯΙ]. 6 διοικητήν -Ε καὶ ΗΙΙ.. | καὶ: ;» ΗΙ]. 
ἡ διαθήκης θεόν ΕμπβεΡ ὕτ|ς. 7 8. 14, 8 διαθήκης τοῦτον θεόν Αἰμ. ἘρίΡρΆ. Η1. 8 ὅλα] ἄλλα Αἰ. (Β) 

λοιπὰ ΕΡΙΡΒ. 8979 ὑποστήσαντα - δὲ ἘΡΙΡΒ. | ὑποστήσαντα] ορδεοπξαπα ΗΠ]. το γεγεννημένων] 

γεννημάτων Ἐρίρῃ. Αἰπδη. ΟΥ, 1 το | οὐχ --- γεγεννημένων] ποι 5ίουϊὶ οδέθσγαβ δοΐυσαθ -- οὐδ᾽ ὡς τὰ 

λοιπὰ γεγενημένα ἯΙ]. 1 τὸ] καὶ Αἰμ. (Κ) | ὡς - ὁ ἘρίρΆΕ. 12 Σαβέλλιος - ὁ ἘρΙΡΆΒ. 
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εἶπεν. οὐδ᾽ ὡς ἹἹερακᾶς λύχνον ἀπὸ λύχνου ἢ ὡς λαμπάδα εἰς δύο, οὐδὲ τὸν ὄντα πρό- 

τερον, ὕστερον γεννηθέντα ἢ ἐπικτισθέντα εἰς υἱόν, ὡς καὶ σὺ αὐτός, μακάριε πάπα, κατὰ 

μέσην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐν συνεδρίῳ πλειστάκις τοὺς ταῦτα εἰσηγησαμένους ἀπηγό- 

ρευσας, ἀλλ᾽ ὡς φαμεν, θελήματι τοῦ θεοῦ πρὸ χρόνων καὶ πρὸ αἰώνων κτισθέντα καὶ 

5 τὸ τῆν καὶ τὸ εἶναι παρὰ τοῦ πατρὸς εἰληφότα καὶ τὰς δόξας, συνυποστήσαντος αὐτῷ 

τοῦ πατρός. οὐ γὰρ ὁ πατὴρ δοὺς αὐτῷ πάντων τὴν κληρονομίαν ἐστέρησεν ἑαυτὸν 

ὧν ἀγεννήτως ἔχει ἐν ἑαυτῷ: πηγὴ γάρ ἐστιν πάντων. ὥστε τρεῖς εἰσιν ὑποστάσεις. 

καὶ ὁ μὲν θεὸς αἴτιος τῶν πάντων τυγχάνων ἐστὶν ἄναρχος μονώτατος, ὁ δὲ υἱὸς ἀχρόνως 
γεννηθεὶς ὑτὸ τοῦ πατρὸς καὶ πρὸ αἰώνων κτισθεὶς καὶ θεμελιωθεὶς οὐκ ἦν πρὸ τοῦ γεν- 

10 νηθῆναι, ἀλλ᾽ ἀχρόνως πρὸ πάντων γεννηθείς, μόνος ὑπὸ τοῦ πατρὸς ὑπέστη. οὐδὲ 

γάρ ἐστιν ἀΐδιος ἢ συναΐδιος ἢ συναγέννητος τῷ πατρί, οὐδὲ ἅμα τῷ πατρὶ τὸ εἶναι ἔχει, 

ὥς τινες λέγουσι τὰ πρός τι, δύο ἀγεννήτους ἀρχὰς εἰσηγούμενοι. ἀλλ’ ὡς μονὰς καὶ 

ἀρχὴ πάντων, οὕτως ὁ θεὸς πρὸ πάντων ἐστί. διὸ καὶ πρὸ τοῦ υἱοῦ ἐστιν, ὡς καὶ παρὰ 

σοῦ μεμαϑήκαμεν κατὰ μέσην τὴν ἐκκλησίαν κηρύξαντος. 

1ὅ Καϑὸ οὖν παρὰ τοῦ θεοῦ τὸ εἶναι ἔχει καὶ τὰς δόξας καὶ τὸ τῆν καὶ τὰ πάντα αὐτῷ 

παρεδόθη, κατὰ τοῦτο ἀρχὴ αὐτοῦ ἐστιν ὁ θεός. ἄρχει γὰρ αὐτοῦ ὡς θεὸς αὐτοῦ καὶ 
πρὸ αὐτοῦ ὦν. εἰ δὲ τὸ νὲἐξ αὐτοῦς καὶ τὸ γὲκ γαστρὸς( καὶ τὸ γὲκ τοῦ πατρὸς ἐξῆλθον καὶ 
ἥκως ὡς μέρος αὐτοῦ ὁμοουσίου καὶ ὡς προβολὴ ὑπό τινῶν νοεῖται, σύνθετος ἔσται ὁ 

πατὴρ καὶ διαιρετὸς καὶ τρεπτὸς καὶ σῶμα κατ᾽ αὐτοὺς καὶ τὸ ὅσον ἐπ’ αὐτοῖς τὰ ἀκόλουθα 

80 σώματι πάσχων ὁ ἀσώματος θεός. 

Ἐρρῶσθαί σε ἐν κυρίῳ εὔχομαι, μακάριε πάπα. Αρειος, ᾿Αειθαλῆς, ᾿Αχιλλεύς, 
Καρπώνης, Σαρμάτας, "Ἄρειος πρεσβύτεροι. διάκονοι Εὐφτώϊος, Λούκιος, ᾿Ιούλιος, Μηνᾶς, 

Ἑλλάδιος, Γάϊος. ἐπίσκοποι Σεκοῦνδος Πενταπόλεως, Θεωνᾶς Λίβυς, Πιστός [ὃν κατέστη- 

σαν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν οἱ Αρειανοί]. 

1 Ζὰ Ἠϊίοτγαίκαβ νε]. ἘΡΙΡΆ Νδοσ 67 (111 132,13 4) [| Ζυπ ΒΙ146 νοπὶ Τιθυοϊξασ νρ]. Τυδέα Ὁ Α]ορ 128,4 

(250 Θοοᾶδρεραᾶ) 4 ὥς φαμὲν ῬεΖίεμῦ 5. δὐΐ γάμου Αὐββαρθπ ἄθββ ἀτίυβ τα Ὅτι. τ 5. 3,1-2 

4 Η. θεὶ Ἐοορδάϊῃβ ο. Ατίδηοβ 8 (ΜΊρτο ῬῚ, 20, 18 Ὁ) 7 Ζ τρεῖς ὑποστάσεις νεῖ. ΟΥβ6Π65 ἰῃ ΤΟ}. 11 τὸ 

(65,16) απ Ατίαβ θεαὶ Αἴμδῃ, ἐβ βυπ. 15 (1 728 Ὠ): ἤγουν τριάς ἐστι δόξαις οὐχ ὁμοίαις. ἀνεπίμικτοι 

ἑαυταῖς εἰσιν αἱ ὑποστάσεις αὐτῶν 8 Ψε]. ὕτσῖ.. τ 5. 3,4 9 εἰ. ὕτκ. σα 5. 3,3 ΤΙ Ζὰ 

συναγέννητος νεῖ. ὕτι. τ 5. 2,8; Ζὰ ἅμα τῷ πατρὶ νρὶ. ὕτκ. τ 5..2,1 12 Ζζὰ δύο ἀγεννήτους νρ]. 

ας. 14 5. 26,23 Η΄ 17 Ἐς. 1Τορ,3 τγ͵ι8 ΤῊ. 8,42 τ8 Πὸἃθ ΕἘΠπῸ ἅμππ|1οῆθ ΑΌνΘασ Ῥεὶ Ἐπι56Ὁ 

600]. ἘΠ60]. 11 14 (115,6 5.) 23724 ἘΠΠΒΟΒῸΡ πδοὰ Αἰμαπ. ΑΡοΪ. ο. Ατίδῃ. Ζᾷ (1 144 ΟἹ 

Αἴῃ. (ΒΚΟΡ ἘΠ) Ἐρίφῃ. (Π) ΗἸ]. 21-τ24 πὰτ Ἐρίρῃ. (ἢ 

τσ Ἱέραξ Αἰῃ. () | ὡς; ἢ ΗΙ. | δύο -Ἐ (μεριφομένην) ΗΟ]. 2|3 ἐν μέσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἘρίρΙ. 
3 ἐν» Ερίρῃ. ταῦτα] τοιαῦτα Δἕῃ. (Κ) ΗΠ. 7 ὧν] τῶν ΑΔ. (Ε) [| ἀγενήτως Αἴῃ, (ΚΟΡΈ) 1 

ὧν ἀγεννήτως ἔχει] (τοῦν (Η1011}) τὸ ἀγεννήτως (ἀγένητον ἨΟ]1) ἔχειν ἘΡΙΡΒ. (1) 8ΔὉ Εἷἰβ 4186 ποη ἐδοΐα 

Βαθοπξαγ 8 ἰρβϑοὸ ΗΠ. | ὑποστάσεις -[- πατὴρ υἱὸς καὶ ἅγιον πνεῦμα Ἐρίριι. ΗΠ]. οὐτο γεννηθῆναι] 

γεννηθῇ Αἰ. το ὑπὸ - μόνου ἘρίφΆ. ἨΙ]. 11 συναγένητος Αἰῃ. (ΒΚΟἨ) Ἐρίρῃ. (Η1}) 

12 τὰ πρός τι] δυΐ δἰἰχαὶ ἨΠ], [ ἀγενήτους Αἰῃ. (ΒΚΟΕῚ Ἐρίρῃ. (Η1011}) [ ἀρχὰς εἰσηγούμενοι ἀγεν- 

νήτους “- Αἰῃ. (ΒΚΟΡ) 13 ἀρχὴ -- τῶν ΑἸπ. (1) Ἐρίρῃ. [ οὕτως -Ε καὶ ΗΙ]. [ υἱοῦ] Χριστοῦ 
ἘΡΙΡΆ. | καὶ: Σ Ατὰ. (Κ) ἘΡΙρβ. χ4 ἐν μέσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἘΡΙΡΒ. 15 τὸ τῆν καὶ τὰς δόξας 

“ῷ Ἐρίρῃ. τὰ Ὁ» Ἐρίρῃῃ. τό παρεδόθη] παρασχόντα Ἐρίρῃ. (1) παρασχόντος ἨΟ]], ἄδτ δποι Ζ. 15 Ηἰπέδσγ 

ἔχει: {τοῦν εἰπβείχσε [ τοῦτο] τὸ Αἰῃ. (Β) 1 ὧν --- αὐτοῦ] {ἔχων τὸν εἶναι διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ 
Ἐρίρῃ. | καὶ: -᾿ εἴ Ἐρίρῃ. [| τοῦ» ἘΡΙΡΆ. 18 αὐτοῦ] τοῦ Ἐρίρῃ. [ ὡς προβολὴν ἀποτείνων 
ΞΦὸ- υαβὶ Ῥσχοϊδίίομιοπι δχέοπᾶθπβ ΗἹ]. 21 Ἐθάλης 1. 



1 

ὍὉοπς. Νίο. ΤΙ Τιαρθέ 7,496; Μαπϑὶ 13,316 (ΒΟ Ε Ο [κ81.} 

14 ὕπκυπάς 7, 8, 

Ὀπτκυπάς 7. 

Βείοῦ ἀεϑ Βυβερ νοῦ Οβδεϑάγεα δὴ Αἰεχδαηάςς νοὴ Αἰθχαηάσειε. 
(ἃ. 320) 

“ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῇ πρὸς τὸν ἅγιον ᾿Αλέξανδρον ἐπιστολῇ τὸν καθηγητὴν τοῦ μεγάλον ᾿Αθανα- 

σίον, ἧς ἡ ἀρχή" 
Μεθ’ ὅσης μὲν ἀγωνίας καὶ μεθ᾽ ὅσης φροντίδος ἐπὶ ταῦτα ἦλθον τὰ γράμματα" 
τρανότατα βλασφημῶν οὕτω φησὶ περὶ τοῦ ᾿Αρείον καὶ τῶν σὺν αὐτῷ" 

Κατηγορεῖ αὐτῶν τὰ σὰ γράμματα ὡς λεγόντων, ὅτι ὁ υἱὸς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γέγονεν ὃ 

ὡς εἷς τῶν πάντων. οἱ δὲ προήνεγκαν ἑαυτῶν γραμματεῖον, ὃ πρὸς σὲ πεποιήκασιν, 

ἐν ᾧ τὴν ἑαυτῶν πίστιν ἐκθέμενοι αὐτοῖς ῥήμασιν τάδε ὡμολόγουν: »τὸν νόμου καὶ 

προφητῶν καὶ καινῆς διαθήκης θεὸν γεννήσαντα υἱὸν μονογενῆ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 
δι᾽ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας καὶ τὰ πάντα πεποίηκε, γεννήσαντα δὲ οὐ δοκήσει, ἀλλὰ ἀληθείᾳ, 

ὑποστήσαντα ἰδίῳ θελήματι, ἄτρετττον καὶ ἀναλλοίωτον, κτίσμα τοῦ θεοῦ τέλειον, τὸ 

ἀλλ’ οὐχ ὡς ἕν τῶν κτισμάτωνκ. εἰ δὴ οὖν τὰ παρ᾽ αὐτῶν γράμματα ἀληθεύει, πτάντως 

δὲ καὶ παρὰ σοὶ φέρεται, ἐν ᾧ ὁμολογοῦσι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, δι’ 

οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας πεποίηκεν, εἶναι ἄτρεπτον καὶ κτίσμα τοῦ θεοῦ τέλειον, ἀλλ᾽ οὐχ 

ὡς ἕν τῶν κτισμάτων. ἡ δὲ σὴ ἐπιστολὴ κατηγορεῖ αὐτῶν ὡς ἂν λεγόντων, ὅτι ὁ υἱὸς 

γέγονεν ὡς ἕν τῶν κτισμάτων. αὐτῶν τοῦτο μὴ λεγόντων, ἀλλὰ σαφῶς διορισαμένων, 16 

5 ν6]. ὕτις. 4 Ὁ 5.7, τὸ ᾿ 6 νρὶ. ὕτι. 6 7 3. τξξῷς ὅτι. 6 5. 12, 6-ἰτὸ 141. νρὶ. 

ὕτ]ς. 4, 85. 7.23. ὉΪ6 Αρννθίοσμαμραπ νοσὶ ὑνοσγεϊδις ἄοσ ὕτ]ς. 4 Κοιιπηθῃ ἄυγοι ἀ85 Βεπιάπθη Ζυβίδπθ, 

ἀϊ6 ἘϊΟΒΕΙ καὶ ἄοσ Αὐββαρθη πὶ τις, 6 Ζὰ ουνγθίβθη 

τ ἐπιστολῇ Α, ἐπὶ πδομρείγ. Ασ 2 ἡ παοπρείγ. Αἱ 3 γράματα Α, ἃ. Βά. γράμματα Αἱ 
4 τρανώτατα ΑΒ | περὶ --- αὐτῷ Ὁ Ι΄. [ αὐτῷ -Ἑ γρηγόριος ἐπίσκοτος ἀνέγνω Β 5 καὶ 

κατηγορεῖ Α | σὰ γράμματα] συγγράμματα ΒΕ 6 εἷς] οἷς Ο | ἑαυτῶν] εἰ --- αὐτῷ [,δὲ. ] γραμ- 
μάτιον Ὁ ( | ὃ] ὃς Α ὃν Α52 7ῆ νόμον Α΄ 9 γεὔήσαντα 2. ν νοι ΞΡ. Ηά. Α | οὐ δοκήσει: 

8: Εδηὰ Αἱ, τὰ Ταχὶ οὐκησει ἃ τὸ ὑποστήσοντι Β | καὶ »Ο τα εἰ δὴ] ἤδη Β 12 δὲ» ΒΙ 

καὶ -- καὶ Α | παρὰ] περὶ Α (περὶ 4. Ἐά. 42) ΒΟΕ τλ[1τ4 οὐχ ὡς ΑἸ] οὐ ὡς Α 14 ὡς ἂν 

λεγόντων ---τ5 αὐτῶν Ὁ» Β 15 γεγέγονεν Α | ἕν] εἷς 6 1Αἰ. ] κτισμάτων] πάντων 6 1,81. 

Βιπηΐοσ δυΐθπι οἱ ἰὰ αρίβέυα δά βαποΐιτη ΑἸθχαπάσαπι Ὀγδθοθρίοσοιῃ τηαροὶ Αἰπαπαβὶὶ αἀϊτθοῖα, 

οαΐὰ5 ᾿πίξιιτι 68: 

Ουπὶ αυδηία 50]]1οἰϊυἀΐπα οἱ οὐτὰ αυδηΐα οὐτα δα Πα5 Ἰἰἐἴογαθ νΘΠΘΓΙΠῚ, 

ΘΧΡΙΘΒΒΙῸΒ Ὀ]ΔΒΡΒΘΙΏΔΩΒ ἰδ] 16. αἷὶ: 

ΟδΙυπηπίδηΐαγ 605 Πτἔθγαθ ἔσδθ ἰατηαιαπὶ ἀϊσαπίεβ, ααΐα ἢ1115 ΘΧ ποη αχίϑἐθης θυ [δοί5. ὅ 
οϑί βίους ὑπῈ5 οΧ οὐηηίρυβ. δἱ {Π1] ῥγοϊυϊοσυπίὶ οἱ ορ᾽βίυϊαηι, ασυδπὶ δᾶ ἰς ἐβοεγαηΐ, ἴῃ αυᾷ 
Βάδιῃ βϑ8πὶ Ἔχροπθηΐεβ ἰρ58 νευθὶβ ἤδθο οοπβίεραμίυγ: ,,16ρ]5 νἱάθ! σοὶ " ἀὸ Ῥγορμοίδγυμῃ 
οἱ μον] ἰαβίαπιθηιϊ ἀδυτη βοπυΐβθα ἈΪΠπππὰ ὉΠ ΡΘΗ πὶ δηΐθ ἰθγαροσα δεΐθγηδ, ροῦ ἀποπὶ εἰ 
βϑθουΐα οἱ οπχηΐβ ἰθοϊξ, ρα ἶββο δαΐεσι δαπαι πο οοπ]δοίαζα, 584 γεγιίαΐθ ας 5 16 οἶ558 ργοργίδα 
νοϊαπίαι! ᾿ποοην γ Ἰ Ὁ] 6τὴ δὲ ἱποοσαπια δ ]6 τ, οτοαξυγαση ἀεὶ ροσίθοϊαιμ, 5866 ἡοῃ βἰσυαξ υΠ8Π| 10 

ΕΧ ογεαϊυγιϑι'. δἱ ἐγρὸ ΠΠ έαγαθ ἱρβοσυτι νεγαΐαεπι ἀϊοαπέ, αἰΐφας ἀρ ἰα ογέαγ, ἴω αυΐρὰβ 
οοηδίοηξας Β]1π πὶ (οἱ δηΐα ἐθροτα δϑίθγηδ, ρα 4Όθιη δὲ βαβουΐα ἐθοῖϊξ, 6556 Ἰποοηνθγ  ὈΪ]6 1 
εἰ ογεαξαγαῖῃ ἀοὶ ρεγίθοϊδηι, βε ποῃ βίουε ὑπδπὶ οχ ογθαίυτίβ. ΡῬΟΥΓο ορίδευϊα ἔπᾶ συμ ηἸαίαΓ 
605 ἰδηηαυδηι αἰσοηίεβ, χυΐα Π]Ϊὰ5 ἑασξι5 δὲ βίσας ἀπυτῃ. οπτηΐαπη. οὐ ποὺ ποη ἀϊχοσγίηΐ, 
56 ἃ οἷαγα ἀἸΠΠηπϊογίπὲ, φαΐ ποη βἰοαὶ πηδπὶ 6χ ογεαίατβ, ποίβ ογρο, δὶ ποη ὑσγος πΠῈ8 οἷβ 16 ΓᾺΠῚ 15 

(σης. Νίο. Π ΚΙ ΜΝ Ὁ) 

3 [1] νοὶ ΚΙΜΝΟ | [88 Ἰϊζίογαβ νεπϑεῖπα ΟΡ. ᾿δθὸ αἰξαταθ νϑποιῖηξ οοὐά, 4 ἰα} 61] 5. Μ 5. οἂ- 

Ἰυπιρπίδπέις ΚΝΟ 6 ερἰβίοϊατα ΜῸ 879 εἰ οπιπία εἰ βαθοῦ]α σ΄ ΓΜ οε »ΙιΙ 10 ἰππιυΐα- 

Ὀοα Κα 11 51 ΘΥΡῸ ---Ἱ οχ οσθαίυτβ» Μ 12 ἴδοϊξ δ ββαβουΐα ἔθοῖς Καὶ 13 ορίβίοϊα ΜῸ [ 

οαἰυμπιρπίαίυν ΚΝΟ 14 4υ14] αυοά Ο 15. ὉΠ41}1] ὑπυσὶ ΓΜΝΟ | οἰ5] 65 Ὁ 



Βιίεἶς ἅε58 Επιβοῦ ν, (δεβάγεα δὴ ΑἸεχδιᾶογιι. ἀς69 Επισεῦ νοπ ΝΙΚοτηεάϊεπ ἀπ Ραυ] πὶ νοσ Ὑγτας (68. 320), 10 

ὅτι »οὐχ ὡς ἕν τῶν κτισμάτωνς«, ὅρα εἶ μὴ εὐθὺς πάλιν αὐτοῖς ἀφορμὴ δίδοται εἰς τὸ 

ἐπιλαβέσθαι καὶ διαβάλλειν ὁρμᾶσθαι ὅσα καὶ θέλουσι. πάλιν αὐτοὺς ἠτιῶ λέγοντας 4 

ὅτι »ὁ ὧν τὸν μὴ ὄντα ἐγέννησεκ. θαυμάφω δέ, εἰ δύναταί τις ἄλλως εἰπεῖν. εἰ γὰρ εἷς 

ἐστιν ὁ ὦν, δῆλον ὅτι ἐξ αὐτοῦ γέγονε πᾶν ὅ,τι καὶ ἔστι μετ᾽ αὐτόν εἰ δὲ μὴ μόνος αὐτός 

ἢ ἐστιν ὁ ὦν, ἀλλὰ καὶ ὁ υἱὸς ἣν ὁ ὦν, καὶ πῶς τὸν ὄντα ὁ ὧν ἐγέννησεν; οὕτως γὰρ ἂν δύο 

εἴη τὰ ὄντα. 
καὶ ταῦτα μὲν Εὐσέβιος πρὸς τὸν ἀοίδιμον ᾿Αλέξανδρον: ἀλλὰ καὶ ἕτεραι ἐπιστολαὶ αὐτοῦ πρὸς ὃ 

τὸν αὐτὸν ἱερὸν ἄνδρα φέρονται, ἐν αἷς εὕρηνται ποικίλαι βλασφημίαι τοὺς περὶ Άρειον διεκδικοῦσαι. 

11. ναὶ. ὕτκ. 6, 5. 12,10 3 ὟΕΙ. ὕτικ. 4 Ὁ 8. 7,20 4 Η. ἀδρεπ ἀϊα Ιἀςπείάξ νοπ ναΐοσ υπὰ 

Θοδ τιομίοί Βῖ0 ἢ) ἘΒΕΡ βρᾶϊοσ τἱῦ 8116 Βαβετωσλεμοὶς ἴῃ βοίπθη Ὀοϊάθη ϑομτξεπ ρεροα Μᾶσοθὶ}] νοὸπ 

ΑἸοΥτα, νΕῈ]. νοῦ 8116πὶ 606]. [60]. 11 7 (104,3 8.) 1 νεῖ. ὕτικ. 3 5.4, 61. 

Οόπο. Νίο. Π ((ΒΟΘῈ α [δὴ 

τ ὅτι» Β  εἰ;» Β τὸ Ὁ Α, παοῃροίσ. Α' 4 διαβαλεῖν Β 3 ἄλλως εἰπεῖν ἃ. Ἐά. Α3 ἀλλειτεῖν Α 

4 μετ᾽ αὐτόν] ουπὶ ἰρβὸ 1.841.] 5. ἐγέννησεν] ἐγέννα Β.)6 | καὶ --- ὧν ἀορρεϊέ, δἴῃπιαὶ ραβέτ. ἃ 

6 ὄντα - ἐπιφάνιος διάκονος ἀνέγνω Β 7 μὲν»Β 8 ηὕρηνται Β [ποικίλαι - καὶ Ο, ἀοοῖ ὀχρ. 

οσσαϑίο ἀδίυγ δα τοργεμοηδοηάυτα εἰ ἀείγαμαεπάστη τηονοπαϊΐ αποίφιυοί νοϊυογὶπί. ἰ[ἰἔογαπι 4 
605 ΔΟουβα 45 αἰχίββθ, ααϊα 4] εϑὶ εὐτη αἰ ΠΟῚ δαὶ βοπαϊξ, τηΐγοτ δυιΐθη, 51 ροϑϑὶΐ αυΐβ 6 Γ 
ἀΐςδγθ. δἰ δηΐση ὑπὸ εϑὲ ααὶ εϑὲ, ργοΐδβοϊο εχ ἴρβο ἔδοίατῃ εϑὲ οσῆπα, χαΐα δὲ δϑὲ σὰπὶ ἰρ80. 58] 
ψΕΙῸ ΠΟῚ 501τ|5 'ρ86 δϑὲ αυϊ δβὲ, βεά οἱ ΕἸϊπ8 ογαὲ ααΐ εβέ, φυοπηοᾶο δὰπῃ χαΐ ογαΐ 15. ααυΐ δϑὲ 

5 Εἰρπεραὶ ἡ ἰα!ϊῖογ οηἷπὶ αἰΐχυς ἄπο οϑβθηΐ αυἱ οχίβίεγεπί. 
δὲ δε αᾳυΐάεπι Ἐπ5ε δι δα τποπιοσαπᾶυπιὶ Αἰοχαπότσιτη. βεα δὲ δ]δο ερίβίαϊδθ ᾿ρϑιβ δά δυηάθπι ὅ 

βδοσδίασῃ νίγυτη ξοσαμίατ, ἱπ ἀα ΡῈ15 ἱπνθηϊαπίητ νατῖδθ ὈΙΑΘρ ἢ τλΐδθ 1105, αὶ οἰγοα Αττὶυπὶ βαπὲ, ἀδέαπαάδηξεοβ, 

οας. Νίς. 1 ( ΚΙ ΜΝ ΟἹ 

ὦ 805 »ΈΊΙ δοοιββθδβ εοὸ5β "“ψ ]ο [ ᾳαυϊποη εταὶ δὰ πη κ΄ Ὁ  ροβεεῖ Ὁ 3 ἶρϑοι -- βεσυπάμμα Ο | 

4υ18] αυοὰ Μ 4 λοη] οὔ Ὁ 6 ορίβίοιὶβδ Ο ] δυμάμπι ὦ 7 νἱτὰπι 5ΔΟΣΔΈΏΙΏ. κ΄ 

ΕΜΝῸ | εδβεγσυπῖυσ Ὁ 

τὐγκαηάς 8. 

Βεΐεῖ ἀεβ Επιβερβ νοῦ ΝΙκοπιεάϊΐεη δὴ Ῥαι]ία σοῃ Ἴγγυβ. 
(ς8. 3201) 

Τῷ δεσπότῃ μου Παυλίνῳ Εὐσέβιος ἐν κυρίῳ χαίρειν. 
Οὔτε ἡ τοῦ δεσπότου μου Εὐσεβίου σττουδὴ ἡ ὑπὲρ τοῦ ἀληθοῦς λόγου παρεσιω- 1 

πήθη, ἀλλ᾽ ἔφθασεν ἕως καὶ ἡμῶν, οὔτε ἡ σοῦ ἐπὶ τούτῳ σιωπή, δέσποτα. καὶ ὡς ἦν 

ἀκόλουθον, ἐπὶ μὲν τῷ δεσπότῃ μου Εὐσεβίῳ ηὐφράνθημεν, ἐπὶ δὲ σοὶ λυπούμεθα, στοχα- 

5 τόμενοι καὶ τὴν σιωϊττὴν ἀνδρὸς τοιούτου ἧτταν ἡμῶν εἶναι. διὸ παρακαλῶ εἰδότα 9 

σε ὡς ἀπρεπὲς ἀνδρὶ φρονίμῳ ἀλλοῖα φρονεῖν καὶ σιωπᾶν τἀληθῆ, ἀνασκαλεύσαντι τῷ 
πνεύματι τὸν: λογισμὸν ἵ περὶ τὸ γράφειν περὶ τούτου ἄρχου λυσιτελοῦντος καὶ σοὶ καὶ 
τοῖς ἀκούουσί σου, μάλισθ᾽ ὅταν κατὰ ἀκολουθίαν τῆς γραφῆς καὶ τοῖς ἴχνεσι τῶν λόγων 

αὐτῆς καὶ τῶν βουλημάτων ἐθέλοις γράφειν. 

1. ΑἱΒ ψεχίαββοσ ἄθσ συμ ρει ΤὨθοδοταίὶ πᾶ (απαάϊᾶυβ Ετι56 Ὁ νοῦ ΝΙΚοιπδάϊθη πη 2 Οεπιρὶπε 

βἰπά ἀϊε Βγίθϊβ Ἐυβεῦβ νοη Οδεβατθα ψἷα ὕτκ. 3. 7 

ὙΒεοά, ἢ. 6.1 6,1 (Δ π 8 Ζ) Τῇ. 

6 τὰ ἀληθῆ ΤΆ. 



8 

4 

ὕ 

Π 

(απὰ, 8 

Μίρπε ἵν. 
8,108 

16 συκυμάς 8, ο. 

Ὅτι γὰρ οὔτε δύο ἀγέννητα ἀκηκόαμεν οὔτε ἕν εἰς δύο διῃρημένον οὐδὲ σωματικόν 
τι πεπονθὸς μεμαθήκαμεν ἢ πεπιστεύκαμεν, δέσποτα, ἀλλ᾽ ἕν μὲν τὸ ἀγέννητον, ἕν δὲ 

τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀληθῶς καὶ οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ γεγονός, καθόλου τῆς φύσεως τῆς 

ἀγεννήτου μὴ μετέχον ἢ ὃν ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ, ἀλλὰ γεγονὸς ὁλοσχερῶς ἕτερον τῇ 
φύσει καὶ τῇ δυνάμει, πρὸς τελείαν ὁμοιότητα διαθέσεώς τε καὶ δυνάμεως τοῦ πεποιηκότος ὁ 

γενόμενον: οὗ τὴν ἀρχὴν οὐ λόγῳ μόνον ἀδιήγητον, ἀλλὰ καὶ ἐννοίᾳ οὐκ ἀνθρώπων 

μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὲρ ἀνθρώπους πάντων εἶναι ἀκατάληπτον πεπιστεύκαμεν. 

Καὶ ταῦτα οὐχὶ λογισμοὺς ἑαυτῶν ὑποθέμενοι, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἁγίας γραφῆς μεμα- 
θηκότες λέγομεν - κτιστὸν εἶναι καὶ θεμελιωτὸν καὶ γεννητὸν τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ ἀναλλοιώτῳ 
καὶ ἀρρήτῳ φύσει καὶ ὁμοιότητι τῇ πρὸς τὸν πεποιηκότα μεμαθήκαμεν, ὡς αὐτὸς ὁ κύριός 10 

φησιν’ »ὁ θεὸς ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ, καὶ πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέ με΄ πρὸ 

δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ μες. εἰ δὲ ἐξ αὐτοῦ, τουτέστιν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἦν ὡς ἂν μέρος 

αὐτοῦ ἢ ἐξ ἀπορροίας τῆς οὐσίας, οὐκ ἂν ἔτι κτιστὸν οὐδὲ θεμελιωτὸν εἶναι ἐλέγετο᾽ 

οὐδὲ αὐτὸς ἀγνοεῖς, κύριε, ἀληθῶς, τὸ γὰρ ἐκ τοῦ ἀγεννήτου ὑπάρχον κτιστὸν ἔτι ὑφ᾽ 

ἑτέρου ἢ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἢ θεμελιωτὸν οὐκ ἂν εἴη, ἐξ ἀρχῆς ἀγέννητον ὑπάρχον. εἰ δὲ τὸ 16 

γεννητὸν αὐτὸν λέγεσθαι ὑπόβασίν τινα. παρέχει, ὡς ἂν ἐκ τῆς οὐσίας τῆς πτατρικῆς αὐτὸν 
γεγονότα καὶ ἔχειν ἐκ τούτου τὴν ταυτότητα τῆς φύσεως, γιγνώσκομεν ὡς οὐ περὶ αὐτοῦ 

μόνου τὸ γεννητὸν εἶναί φησιν ἡ γραφή, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνομοίων αὐτῷ κατὰ πάντα 

ι νρβῖ. ὕτκ. 14 5. 26,231. 1,2 1π ἄδθῃ Μαχγοεὶταρπιεπίεῃ θοαὶ ἘμβοΡ ο. Μᾶζο. 1 4,1ὸ (19, 15) 5ριδ]ξ 

᾿Αϑβίογίυβ δυΐ αἷς ὕϑογίε: σωματικόν τι πεπονθός δῃ: τὸ κεφάλαιον εἶναι τῆς ἐπιστολῆς... καὶ μὴ πάθος 

ἀποφῆναι τοῦ᾽ θεοῦ τὴν γονήν 1712 Ῥτον. 8, 22---23. 25 

ΤΠςοά. (Α ἢ 5 Ζ)ὴ ΤᾺ. (απά. 

ι΄ ἀγένητα ΤῊ. [| ἀκηκόαμεν -Ε πώποτε ΤΗ. | οὐδὲ] οὔτε ΤΆ. 3,4 τῆς ἀγεννήτου φύσεως “- ΤῊ. 
5 τῇ» Τῇ. 8 ὑποτιθέμενοι 62 ΤΆ. 9 κτιστὸν - γὰρ επίὶπι Ο4πά. [γενητὸν ΝΌΠΝ 
Τδοΐαπι (απά, | τῇ ;» ΤΆ. τι αὐτοῦ -Ἐ εἰς ἔργα αὐτοῦ Τὴ. νεΕῇ. Ῥτον. 1112 πρὸ δὲ] εἰ δπίθ 
Οαπά. --- καὶ πρὸ τ6 ὑπόβασιν] ὑπόφασιν Τηοοά. (Απ62) πρόφασιν 8 5υθ5ιβεεπίίατα τ ὑπόστασιν" 

Ὀδῃά. 17 γεγονότα] ἔυϊ556 (απά. 

Ἡδϑοο Ατσχίαβ ἀϊοϊξ, εἰ 46 μἷἰβ Ἐπβθῖα5 ἱυκία ἰδίαπι τηοάπτῃ [4116 δα Ῥδμ] ποτ: 

Ουοπίαπη δηἰπὶ πραὰθ ἄπο ἱπρεπίία αὐάϊνίτηιβ, πεαῦς ἀπυτὰ ἴῃ ἄυσο αϊνίσυμη ποαὰς 
ΘΟΓΙΡογαὶς δα, φυοα Ραϊίαϊυγ, αἰαϊοίγη 5. αὰΐλ ογοαϊ ἀϊτηβ ἀοπιίπθ, 564 ἀηὰπὶ αὐυϊάθηλ 
Ἰπροηϊίαπι, ἀπατῃ διιΐίεῃ αποά 80 ἴρ5ο νεγα εἰ ποη ὃχ δἷυβ βιιρβίαπίεϊα ἐδοΐαπι ππίνγεγθαὶα ἡδίιγαθ 
οἰαβ, 4086 5ὲ ἱπρεηϊία, πεαὰδ ραγϊοῖραπβ νοὶ ὄν ὁΧ οἰυ βυρβιαπεϊα, 56 [δοζυτη ομηηΐηο δ] Ἔγύσα 
ῃϑίυτα εἰ ρΡοϊοπίϊα δὰ ρεσίοοΐαπ ἢ ΠἸ πᾶ ϊπδπὶ οἱ αϑθοϊοηΐβ εἰ ροϊθηίδα οἰ αὰ] οἐβοϊξ 
ᾳιοά [δοΐυτα εβὲ οὐΐυ5 ῥγποίρίυπι ΠῚ ΒΟ] ΠῚ ΒΘΙΠΏΟΠΕ ἸΠΘΠΆΓΓΑΪ 5οα οἱ δχοορι δἰίομα ἢθς 
Βοτηΐμππι ΒοΙ τὴ 56 δἕ ΘογΌτη 4] ΒΌΡΕΥ ΠΟΠΊΏ65 ΟΠΊΏΪ1ΠῚ 6556 ἸΠΟΟΠΡΓΟΠΘΠ510116 ογθα! ἀϊπηι5. 
εἰ μᾶθο ποῇ οΟ] ]ΠρΊπηι5 πορὶ5 σαι υδηΐθβ, 864 ἃ βαποία βογιρίιυσγα αἰ ἀἰοίπγαβ; ἀἰοϊηλι15: 

οοπαϊξατῃ δηΐτ 6558 οἱ ἑυπᾶαίυτη εἰ Τδοίαπι βαυρδίδηξια οἱ ἰηπλαΐα Ὁ}}} εἰ ἸΠΘ ΗΠ 01}}} παΐυτγα δὲ 10 
Βα Π υἀϊπα εα αὰδα οἷἐ δά [Δοϊθηΐεπὶ αἰ ἀϊοίτη5 βἰσαξ ἴρ58 ἀοπηῖπυβ ἀἰοῖ  : ἀθα5 σομα] 1 τὴ8 
ῬΓΠοΟΙΡΙ τη νἰαγὰπ) ϑυᾶγασα δὲ δηΐθ δθοηθπὶ [ππᾶρνὶ τ οἱ δηΐδ οπγηθβ 001165 ρεηαϊί 
τ16. 5] δυΐθπ) εχ ἴρ8ο, μος εδὲ δΡ 'ρβο δγϑξ, βίο εἱ Ραγβ οἷὰβ δὰξ εχ οἰῆυσηίία βυρδίαπεϊδο, 
ΠΟ οοπάϊίαπη ἰδ πραὰς ἐπηάδεαίμμπι 6556 αἸοίαπι πε ἰὰ Ἰρπογαβ, ἀοπ)ηθ, νεγθ. ἰᾷ δῃΐγῃ, 

αιοά 80 ἱπρϑηΐϊίο οχϑίβίθῃβ δϑδί, σοπάϊ 1 τ 15 Δ δἰΐοσγο ψε] ἃ 86 'ρϑο δυὲ Γπηδαΐαπι ΠΟΙ 1ὅ 
Γυϊδδεῖ, ἃ ῥτιπορίο ἱηροηϊζαπι αυοαᾶ πιββαεί. 51 δυΐεπι πίστι 1ΠΠππὶ ἀΐσογα βυβιβιθηἐίδτη 
΄υδπᾶδη Ὀχοϑίατα οϑέ, νϑὶατὶ εχ ϑυρϑίδηξία ραΐογπα ἱρϑαπὶ ἔΐἶ556 οἱ Βα ΓΘ αεχ 'ρβο. 1βηΐ]- 
ἰαΐεπι παΐυγαθ σορποβοίπλαβ αυοα πῃ ἀ6 ρΡ80 5010 πϑέμῃμι 6856 ἀἴχοσιξ βοσρέυγα, 564 οἱ ἴῃ 

σι 

9. πορίτπαυβ Μ5., νὸπ βρ. Ηᾶ, οοσζ. ποῃ Το] Πρίπιιβ Ι0 δπΐτη οομά. “Ὁ 5Ρ. Ηά. Μϑ. 



ὅδ 

10 

οι 

10 

8 

Βηείε ἀθς Εἰιβεῦ ν, ΝΙΚοάδσνίεη ὑπ ἀδ5 Ρδυϊὶπ γοπ ΤὙΤι5 ((ᾶ. 2201). 17 

τῇ φύσει. καὶ γὰρ καὶ ἐπ᾽ ἀνθρώπων φησίν »υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δέ με ἠθέ- 7 

τῆσανᾳ, καὶ »θεὸν τὸν γεννήσαντά σε ἐγκατέλιπες«, καὶ ἐν ἑτέροις »τίςκ«, φησί, »ὁ τετοκὼς 

βώλους δρόσους; οὐ τὴν φύσιν ἐκ τῆς φύσεως διηγούμενος, ἀλλὰ τὴν ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν 

γενομένων ἐκ τοῦ βουλήματος αὐτοῦ γένεσιν. οὐδὲν γάρ ἐστιν ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ, 
πάντα δὲ βουλήματι αὐτοῦ γενόμενα ἕκαστον, ὡς καὶ ἐγένετο, ἐστίν. ὁ μὲν γὰρ θεός, 8 

τὰ δὲ πρὸς ὁμοιότητα αὐτοῦ λόγῳ ὅμοια ἐσόμενα, τὰ δὲ καθ’ ἑκουσιασμὸν γενόμενα 
τὰ δὲ πάντα δι’ αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ θεοῦ γενόμενα, πάντα δὲ ἐκ τοῦ θεοῦ. ἅπερ λαβὼν καὶ 

ἐξεργασάμενος κατὰ τὴν προσοῦσάν σοι θεόθεν χάριν, γράψαι τῷ δεσπότῃ μου ᾿Αλεξάν- 
δρῷ σπούδασον: πεπίστευκα γὰρ ὡς εἰ γράψειας αὐτῷ, ἐντρέψειας αὐτόν. πρόσειπε 
πάντας τοὺς ἐν κυρίῳ. ἐρρωμένον σε καὶ ὑπὲρ ἡμῶν εὐχόμενον ἡ θεία χάρις διαφυλάττοι, 

δέσποτα. 

1,2 765. 1,2 2 Ὅτ. 32, τ8 23 ἩΟΌ 38, 28 48, Αβέοτγίυϑ πὰ ἄθῃ Μαζοογαρτηθηΐθῃ Ὀ6ὶ 

Ευ5. ο. Μᾶτο. 1 4, το (19, 11): τὸ κεφάλαιον εἶναι τῆς ἐπιστολῆς ἐπὶ τὴν βουλὴν τοῦ πατρὸς ἀνενεγκεῖν τοῦ 

υἱοῦ τὴν γένεσιν. Με]. Απὰ8 Ὀδὶ Αἴμϑῃ. ἄβ βγη. 15 (1 728 Ε): ἡ σοφία σοφία ὑπῆρξε σοφοῦ θεοῦ 
θελήσει; ππᾶ ερεπᾶβ (1 728 Ἐ7729 ΑἹ: θεοῦ θελήσει ὁ υἱὸς ἡλίκος καὶ ὅσος ἐστὶν ἐξ ὅτε καὶ ἀφ’ οὗ καὶ 

ἀπὸ τότε ἐκ τοῦ θεοῦ ὑπέστη, ἰσχυρὸς θεὸς ὥν, τὸν κρείττονα ἐκ μέρους ὑμνεῖ ; ἀπ οροπάδ (1 729 Α): 

υἱὸς γὰρ ὧν θελήσει π᾿ιατρὸς ὑπῆρξεν ἀληθῶς. Αἰμ4π. Οτ, 111 ο. Ατίδπ. 66. 67 (1 615 8.); Ταβέϊπι Ὁ]16]. 

σ. ΤΊΥΡΕ. 128,4; σοπβδὲ. ΑΡ. ΨΤΙ] 12,14 

Ὑμοοάᾶ. (Α π 5 2) ΤᾺ. (δπά. 

2 ἐγκατέλειπες Νὰ ΤᾺ. 5 ἕκαστα ΤΏ. 6 καθ’ ἑκουσιασμὸν] ἰαχία ραε(ϊοἱραίίοποπι 580- 

βἐαπίϊαθ Οαπά. 9 γράψεις ΤΙΥ ΤᾺ. | ἐντρέψεις ΤΉ. 10 τοὺς ;» Η ΤῊ. | θεία χάρις] χάρις 
τοῦ θεοῦ ΤΆ. 

ἀἰβϑιταρυι5 ᾿ρ5ὶ ἴῃ οτηπίθυβ παίυγα!ΐεσ. δὲ δηΐπῃ δὲ ἴῃ ποιίηΐρυβ ἀϊοϊς : 8105 βαπαϊΐ οἱ 7 (απά. 
ἐχϑ αν, ἱρϑὶ δαξθπῃ τηθ τεβραδγυπέ, οἱ ἄθαπι, φαὶ ἐδ ραπυίε, ἀβγε! φυϊβε!, οἱ ΠΡ], ααΐβ, ἱπαυϊέ, 
εβί χαΐ ρερεγὶὶ β]θραβ τογὶβ. ποῇ Ὡδέυγαπη Ἔχ παΐατα ἜΧροηθηϑ, 564 παίγθση ἀπ] Ου] 4116 ΘΟΙΠΙΠΊ, 
4186 ροηθγαίδ βιιηΐ, 6Χ δἰτιβ νοϊπηΐϊαία ρα ποσϑίϊοπθτη. ΠΙΠ1 εϑὲ θηΐπὰ 46 βυβιαηίία οἰπ8, οσαποῖα 
δαΐετῃ νοϊαηΐαία οἰὰϑ ἔδοία ππυππαυίάααε, αἱ εἰ εἤασξατη εβὲ. δὲ 116 χυΐάθτη ἄθιιβ, φυδϑάδτῃ 8 
δαϊεπὶ δα τη] ἀϊθτα εἰὰβ ΡῈ ἰρβαπὶ λόγῳ 5ἰπλ}}16 ἑαΐατα, χυδεάδην δαΐογα Ἰαχέα ρατγίϊοἱρᾶ- 

ἀοηθπὶ βι  οιδηΐίαε [Δοΐα. οπγπΐα δα ἴθ) ῬῸΓ ᾿ρϑαπῃ ἃ ἄθο ἔδοΐα, οπιηΐα δαΐεπὶ εχ ἄθο. 4υᾶθ 
δοορίθπϑ οἱ δάξίγαεηβ βεοσιπάμππι, φιαα δάεβδε Ε{ῸῚ, ἀϊνϊἰΐα8 οταϊίαμτα βογίρεσα ἀοτηΐπο πιθὸ 
ΑἸεχαπάτο οὐτα. ογθϊἹ δηΐτη ααΐα 51 βου ρβοσὶβ ἰρϑὶ ραάοσγεπι 11 ἔδοῖαβ. βϑϊαΐα οσηηθβθ αὶ 
βαηἑ ἴῃ ἀοπλῖπο. βαίνυτα [6 εἴ Ῥγὸ ΠΟΡΪ5 ογαηΐθιῃ αἰνίπα ρταίία οπβιοαίαξ, ἀομπιῖπθ. 

6 λόγων Μ5. (ν 5βρ. Η4.),. ἀπᾶοτγε Ηὰ, ἀπὶ Ἠά.: νοῦθο 8 ρταϊίατῃη παοῖὶ βϑθουπάμππι οοττ. ΒΡ. Ηά. 

Ὀτκυμάς 9. 
Βεϊεῖ ἄθβ ῬαδαυἝη νοῇ Ὑγευβ. 

(Ἑταρτηθπίθ) 

(ε8. 3201) 

:, Οὐκ εὐαγγελικῆς ὑπομιμνήσκων διδασκαλίας ταῦτ᾽ ἔγραψεν Παυλῖνος, ὁμολογῶν δὲ ἐνίους μὲν 1 

ἀφ᾽ ἑαντῶν οὕτω κινεῖσθαι, ἐνίους δὲ ἐκ τῶν ἀναγνωσμάτων τῶν προειρημένων 
ἀνδρῶν τοῦτον ἦχθαι τὸν τρόπον. Εἶτα τέλος, ὥσπερ τινὰ κορωνίδα τῆς ἀποδείξεως ἐπάγων 

ἐκ τῶν ᾿ωριγένους ῥητῶν τῇ ἑαυτοῦ ὑπέγραψεν ἐπιστολῇ, ὡς μᾶλλον πεῖσαι δυναμένου παρὰ τοὺς 
εὐαγγελιστὰς καὶ τοὺς ἀποστόλους. ἔστι δὲ τὰ ῥητὰ ταῦτα᾽ 

“ὥρα ἐπαναλαβόντα περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος ὀλίγα τῶν τότε 

παραλελειμμένων διεξελθεῖν. περὶ πτατρὸς ὡς ἀδιαίρετος ὧν καὶ ἀμέριστος υἱοῦ γίγνεται 

1-Ῥ. 18, 3 ΕἘι56Ό0. ο. Μᾶτο. 1 4, 18---20 (21, 9---22) 

ι ἘΞ. Ματ}αῖρτη. 6--3. 18,3 ΟἸροηδ5 ἠδ ῥγίπο. ΕΝ 4,1 (348,5 8) 7-τ-ϑ. 18,1 Ῥίεβε ἵΝογίε 
50116Π βερβεθη ΑἸΟχδπάᾶθσ Ζειρβεη, νρ]. Ατίυβ ἴῃ ὕ|κ. 6 5, 12,τὸ ἢ. 

Αἰβαπμαβίυβ 1Π], 8 



18 ὕπκαπᾶὰθ 10, 11, 12, 13, 14, 

πατήρ, οὐ προβαλὼν αὐτόν, ὡς οἴονταί τινες. εἰ γὰρ πρόβλημά ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς 
καὶ γέννημα ἐξ αὐτοῦ, ὁποῖα τὰ τῶν φῴων γεννήματα, ἀνάγκη σῶμα εἶναι τὸν προβα- 

λόντα καὶ τὸν προβεβλημένον. 
Ὁ 2. τούτοις δὲ τοῖς ῥητοῖς καὶ ὁ τούτου πατὴρ πειθόμενος Παυλῖνος ταὐτὰ λέγειν τε καὶ γράφειν 

οὐκ ὀκνεῖ, ποτὲ μὲν δεύτερον θεὸν λέγων τὸν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἀνθρωπικώτερον 

γεγενῆσθαι θεόν, ποτὲ δὲ κτίσμα αὐτὸν εἶναι διοριζόμενος. 

8 3. ἔπειτα διαβάλλει τὸν μακάριον ὡς θεοὺς πολλοὺς εἰρηκότα. 

4 4. ὅθεν τοίνυν μαθὼν καὶ ὁ ᾿Αστερίου πατὴρ Παυλῖνος νεωτέρους θεοὺς εἶναι ᾧετο. 

4--|6ὦ Ἐπ560. ο. Μδϑτο. 1 4,49 (28, 7---11) 7 Ευβθρ. ο. Ματζο. 1 4,50 (28, 13--14) 8 Επ56}. 

ο. Μᾶτο. 1 4,51 (28, το---20) 

43. ΜατοοΠέγρηι. [ τούτον 50. ᾿Αστερίον 7 διαβάλλει 5.. Μάρκελλος. 8 Ματζοθηΐσρτα, 

τὑκαηάς το. 

Ἀξερεβὲ ἀεβ ϑυῳοάαδιβομβεοίρεηβ ἀεὶ ϑγῃοάς ἴῃ Ῥαϊδϑβιΐπα. 
(68. 3212) 

“ὡςς δὲ οὐδὲν ἧττον παρὰ γνώμην αὐτοῖς ἐχώρει ἣ σπουδή, ᾿Αλεξάνδρου μὴ εἴκοντος, 
πρεσβεύεται ὁ ἔΑρειος πρὸς Παυλῖνον τὸν Τύρου ἐπίσκοπον καὶ Εὐσέβιον τὸν Παμφίλου 

ἐπιτροπεύοντα τὴν ἐκκλησίαν τῆς ἐν Παλαιστίνῃ Καισαρείας καὶ Πατρόφιλον τὸν 
Σκυθοπόλεως" καὶ ἐξαιτεῖ ἅμα τοῖς ἀμφ᾽ αὐτοῦ ἐπιτραπῆναι ἐκκλησιάφειν τὸν μετ᾽ αὐτοῦ 

λαόν, ὡς πρότερον τὴν τῶν πρεσβυτέρων τάξιν ἐπέχοντας. εἶναι γὰρ ἔθος ἐν ᾿Αλεξ- 

- ἀνδρείᾳ (καθάπερ καὶ νῦν), ἑνὸς ὄντος τοῦ κατὰ πάντων ἐπισκόπου τοὺς πρεσβυτέρους 
ἰδίᾳ τὰς ἐκκλησίας κατέχειν καὶ τὸν ἐν αὐταῖς λαὸν συνάγειν. οἱ δὲ καὶ ἄλλοις ἐπισκόποις 

ἐν Παλαιστίνῃ συνελθόντες ἐψηφίσαντο τῇ ᾿Αρείου αἰτήσει παρακελευσάμενοι" 

Συνάγειν μὲν αὐτοὺς ὡς πρότερον, ὑποτετάχθαι δὲ ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ ἀντιβολεῖν 

ἀεὶ τῆς πρὸς αὐτὸν εἰρήνης καὶ κοινωνίας μετέχειν. 

ΘοΖ. Π15,11 (Α Β2 ἢ Τῇ. 

2 ὃ» ΤΆ. 3 τῆς ἐκκλησίας 502. (Κ) | τὸν - ἐπίσκοπον ΤΆ. 4 ἀμφ’ αὐτὸν Τῇ. | αὐτοῦ] 
αὐτῶν ὅοΖ. (Α Κῇ αὐτὸν 8οΖ. (Β32) 546 ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἔθος “- 90Ζ. (Β2) 7 αὐτοῖς 50Ζ. [| 

δὲ - ἅμα ΤΙ. 8 ἐπεψηφίσαντο Τῇ. [| παρακελευσάμενος ΤᾺ. 9 ὡς - τὸ 90ΖΣ. (Β3) 

τκυηάς 1ἰ. 

Βεῖοῦ ἀεβ Αἰμδηδβίυβ νοῦ Αθάζαεροβ απ ΑΙεχαπᾶεσ νοῦ Αἰεχαηπόείεη. 
(ο4. 322) 

Γράφων γὰρ πρὸς ᾿Αλέξανδρον τὸν ἐπίσκοπον ἀπετόλμησεν οὕτως εἰπεῖν" 

1 Τί μέμφῃ τοῖς περὶ Ἄρειον, εἰ λέγουσιν, ἐξ οὐκ ὄντων κτίσμα πεποίηται ὁ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ καὶ ἕν τῶν πάντων ἐστίν; ἐν ἑκατὸν γὰρ προβάτοις παραβαλλομένων πάντων 

9. τῶν πεποιημένων εἷς ἐστι καὶ ὁ υἱὸς ἐξ αὐτῶν. εἶ μὲν οὖν τὰ ἑκατὸν οὐκ ἔστι κτίσματα 

καὶ γενητὰ ἢ ἔνι πλέον τι τῶν ἑκατόν, δηλονότι μηδὲ ὁ υἱὸς ἔστω κτίσμα καὶ εἷς τῶν πάν- 

τῶν. εἰ δὲ τὰ ἑκατὸν πάντα γενητὰ καὶ οὐδέν ἐστιν ἐκτὸς τῶν ἑκατὸν πλὴν μόνου τοῦ 

θεοῦ, τί ἄτοπον λέγουσιν οἱ περὶ Αρειον, εἰ ἕν ἐν τοῖς ἑκατὸν περιλαβόντες καὶ ἀριθ- 
μοῦντες τὸν Χριστόν, ἕνα τῶν πάντων αὐτὸν εἰρήκασιν; 

Αἴμ. ἀβ βυποάϊβ 7 (ΒΚΟΡ Ἐ) 

Ὅϊεβοσ Βῖθὲ Ῥοζιϑῃξ βίο ν]θ]]δῖο μὲ δ} Ὅτ. 4 Ὁ 2|3 νρβὶ. ὕτῖκ. α, 8.3, 5; Ὅσιος. 40, 9.7, 21 

3 ΝΕ]. 1.6. 15,4. ἀδρθη ἀϊε86 Ατσρυταεηϊαίίοῃ ψοπάθέ βία Αἴββῃ. ἄβ βυῃι. 36 (1 752 Β), ἀᾶ 86 πίοβὲ 

Βο  ροπλᾶβ οὶ 



ϑγποάε ἴῃ ΡαἸ ββιίμα, ἀδοτρ ἃπ ΑΙθχδοτ, ἀπ ἀΐε Ατίδπεγ, ἃ, ΑἸθχαπ εν Δὲ Α]εχάπάογ νος ΤῊ ββδοηίο (321-24). 10 

ττκυπάς τὸ. 

Βείεῦ ἄεβ Ῥεεϑυίεεβ σδοερίῃβ δὴ ΔΙθχαηάεγ νοῦ Αἰδχαπάείθη. 
(ς4. 322) 

Γεώργιος δὲ ὁ νῦν ἐν Λαοδικείᾳ, πρεσβύτερος ὧν τότε τῆς ᾿Αλεξανδρείας καὶ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ διατρίβων, 

πρὸς μὲν ᾿Αλέξανδρον τὸν ἐπίσκοπον ἔγραφεν ὅτι 

Μὴ μέμφου τοῖς περὶ Ἄρειον, εἰ λέγουσιν, ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 

καὶ γὰρ Ἡσαΐας υἱὸς γέγονεν ᾿Αμώς, καὶ ὅμως ὁ μὲν ᾿Αμὼς ἦν πρὸ τοῦ γενέσθαι τὸν 

6 Ἡσαΐαν, ὁ δὲ Ησαΐας οὐκ ἦν πρότερον, ἀλλὰ μετὰ ταῦτα γέγονε. 

Αἰῇ, ἄβ βυποάϊβ 17 (ΒΚΟΡ ἈΕ) 

4 Ηϊ. νεῖ. 765. 1,1. 

τζαπμάς 12. 
Βείεξ ἀε8 ῬεἊεβϑργίεσβ σεοερὶυβ δὴ αἷς Αείδπες ἴῃ Αἰεχαηάείεῃ. 

(πα, 322) 

Πρὸς δὲ τοὺς ᾿Αρειανοὺς ἔγραφε 

Τί μέμφεσθε ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ πάπᾳ λέγοντι ἐκ τοῦ πατρὸς τὸν υἱόν; καὶ γὰρ καὶ 

ὑμεῖς μὴ φοβηθῆτε εἰπεῖν καὶ ἐκ τοῦ θεοῦ τὸν υἱόν. εἰ γὰρ ὁ ἀπόστολος ἔγραψε »τὰ δὲ 
πάντα ἐκ τοῦ θεοῦς καὶ ἔστι δῆλον ἐξ οὐκ ὄντων πεποιῆσθαι τὰ πάντα, ἔστι δὲ καὶ ὁ 

5 υἱὸς κτίσμα καὶ τῶν πεποιημένων εἷς. λεχθείη ἂν καὶ ὁ υἱὸς ἐκ τοῦ θεοῦ οὕτως ὥσπερ 

καὶ τὰ πάντα λέγεται ἐκ τοῦ θεοῦ. 

Αἰ. ἀθ ϑυποὰΐβ 17 (ΒΚΟΡ Ε) 

3. νρὶ. 1. Ἰζοτ. 11,12 

Ὀτκυμημάς 14. 
Βεῖοῦ ΑἸοχαηάθεβ νοῦ Αἰεχαηάείοπ δὴ ΑἸοχαηάοε νοῦ Ὑεββδϊ οηΐοῃ. 

(322) 
Τῷ τιμιωτάτῳ ἀδελφῷ καὶ ὁμοψύχῳ ᾿Αλεξάνδρῳ ᾿Αλέξανδρος ἐν κυρίῳ χαίρειν. 
ἯἩ φίλαρχος τῶν μοχθηρῶν ἀνθρώπων καὶ φιλάργυρος πρόθεσις ταῖς δοκούσαις 

ἀεὶ μείφοσι παροικίαις πέφυκεν ἐπιβουλεύειν διὰ ποικίλων προφάσεων τῶν τοιούτων ἐπι- 
τιθεμένων τῇ ἐκκλησιαστικῇ εὐσεβείᾳ. οἰστρηλατούμενοι γὰρ ὑπὸ τοῦ ἐνεργοῦντος ἐν 

5 αὐτοῖς διαβόλου εἰς τὴν προκειμένην αὐτοῖς ἡδονὴν πάσης εὐλαβείας ἀπόσκιρτήσαντες, 

πατοῦσι τὸν τῆς κρίσεως τοῦ θεοῦ φόβον. περὶ ὧν ἀναγκαῖον ἦν μοι τῷ πάσχοντι 

δηλῶσαι τῇ ὑμετέρᾳ εὐλαβείᾳ, ἵνα φυλάττησθε τοὺς τοιούτους μή τις αὐτῶν τολμήσῃ καὶ 

ταῖς ὑμετέραις παροικίαις ἐπιβῆναι, ἤτοι δι’ ἑαυτῶν (ἱκανοὶ γὰρ ὑποκρίνασθαι πρὸς 

ἀπάτην οἱ γόητες) ἢ διὰ γραμμάτων ψευδῶς κεκομψευμένων δυναμένων ὑφαρπάσαι 
1ο τὸν ἁπλῆ πίστει καὶ ἀκεραίῳ προσεσχηκότα, 

"Ἄρειος γοῦν καὶ ᾿Αχιλλεὺς συνωμοσίαν ἔναγχος ποιησάμενοι τὴν Κολλούθον 

Ζυν ὕβοσβομετε: Ἰμεοᾶ. Ὑ11 ΑἸαχαπάᾶδσ ν. ΒΥΖαηΖ; ἀΐθβοσ νὰ γ ΔΌΘΓ ΠΟΙ πίοῃς Ἐἰβοβοΐ 6--τὸ ΑἸεχ- 

δᾶοσ νγὰ Ῥεοάγδηρι, Ατίυβ δυοδὲ πὶ ἰσοηθβ σεδιηθίηάδη αἰπζυάτίπρθη (νΕ]. 5. 20, 20) ππᾶ 510} δἰὥζι- 

ΒΟΒ ΓΑ ίομοΙπ (νρ]. 5. 20,21) υπᾶ ἄδπ αἰπίδιτροπ, τἰσμεροη. ΟἸδοθθη Ζὰ Ζουβιδσθη. 8 Ὧ16, ΠΕτ-Αητεάβ 

Κοῆγὲ ᾿τη πο  τὶθάδτ: 21, 7; 28, 21; 29, 3. 13. 18. 21 υπᾷ Ζεϊρί, ὯΔ α16 ὕχίκαπι 8 οἰπ Ζι τ] ιβομσαι θαι, 

εἶπ ΤΟπιος ἰδὲ 11: Ατπὰβ ὑπ ΑΟΠῚ]165 ψεσᾶθῃ ΠΟῸΒ 5. 25,15; 28,25 815 16 Αὐσθητοσ βεπδηπί. 

ψυορ ἰδὲ 485 Ζουρηῖς ἄ65 ΘΙ ἄγη αβ (τϊὲ ἘῸ]]) ἴπ βϑίηθσ ΘΟ τίς δάνθγθυβ Ασλπτα οἵ Βα ΘΠ αστὰ (Μαὶ, Νον. 

Ῥαίγ. ἘΠῚ. ἐ. ν΄. 5. τὴ; ἄοτεέ ννεσάθῃ δρθα 8115 δυο Ατὰβ ὑπᾶ ΔΟΒΠ]Π1Δ5 Ζυβατωσαθη 415 Αμ θητοσ ἄθγ 

Ἡᾶγεβία Ὀδζεϊομηθὶ, 10.485 ϑομίβσηβ ͵δὲ Ζ. 11 ζ. νου] Ζορεπο Ταίβδομθ, θη Εἴδυ ἄϊ6 Αἰκίίοῃ ἄθβ ἀσίιβ βϑρϑῃ 

ἴδ 65 ΚΟ ]αΐμτ5 ροϑίθ! σἱτά, νοῖ ἤθη 8 μετα ραβαρὶ ψἱτ, οὐ 561 Ποσσβο δ Πρ, ἃ, ἢ, ΟΥ ΒΡῈ 5ἰοἷ 

Ζυτα ΟΕΡΘΠΡΊΒΟΒΟΣ μϑσηδοβέ. 

ὙΠΘοΟά. Β. 6.14,1 (4. π 8 2) ΤᾺ. 

3 ποικίλης προφάσεως 82 ΤΗ. 475 ἐν αὐτοῖς] εἷς αὐτοὺς ΤῊ. 6 τῷ πάσχοντι] μετασχόντι π 

8 ὑποκρίνεσθαι ΤΆ. 9 ἀφαρπάσαι π ΤᾺ. 11 γοῦν) γὰρ Τα. | ̓ Αχιλλᾶς αν. ΤᾺ. 

8: 

Ἃ 



90 ὕτκυπάς τ4. 

φιλαρχίαν πολὺ χεῖρον ἢ ἐκεῖνος ἐφήλωσαν. ὁ μὲν γὰρ αὐτοῖς τούτοις ἐγκαλῶν τῆς 

ἑαυτοῦ μοχθηρᾶς προαιρέσεως εὗρε πρόφασιν᾽ οἱ δὲ τὴν ἐκείνου χριστεμπορίαν θεω- 

ροῦντες οὐκ ἔτι τῆς ἐκκλησίας ὑποχείριοι μένειν ἐκαρτέρησαν, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς σπήλαια 

λῃστῶν οἰκοδομήσαντες ἀδιαλείτττους ἐν αὐτοῖς ποιοῦνται συνόδους, νὑκτὼρ τε καὶ 

4 μεθ’ ἡμέραν ἐν ταῖς κατὰ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν διαβολαῖς ἀσκούμενοι. οἱ πάσης τῆς 

εὐσεβοῦς ἀποστολικῆς δόξης κατηγοροῦντες ᾿Ιουδαϊκῷ προσχήματι χριστομάχον 

συνεκρότησαν ἐργαστήριον, τὴν θεότητα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀρνούμενοι καὶ τοῖς πᾶσιν 

ἴσον εἶναι κηρύττοντες, πᾶσάν τε αὐτοῦ τῆς σωτηρίου οἰκονομίας καὶ δι᾽ ἡμᾶς ταπει- 

νώσεως φωνὴν ἐκλεξάμενοι ἐξ αὐτῶν συναγείρειν πειρῶνται τῆς ἀσεβείας ἑαυτῶν τὸ 

κήρυγμα, τῆς ἀρχῆθεν θεότητος αὐτοῦ καὶ παρὰ τῷ πατρὶ δόξης ἀλέκτου τοὺς λόγους 

ὕ ἀποστρεφόμενοι. τὴν γοῦν Ἑλλήνων τε καὶ ᾿Ιουδαίων ἀσεβῆ περὶ Χριστοῦ δόξαν 

κρατύνοντες, τὸν παρ’ αὐτοῖς ἔπαινον ὡς ἔνι μάλιστα θηρῶνται, πάντα μὲν ὅσα καθ᾽ 

ἡμῶν παρ᾽ αὐτοῖς γελᾶται πραγματευόμενοι, στάσεις δὲ ἡμῖν καθ᾽ ἡμέραν καὶ διωγμοὺς 
ἐπεγείροντες" καὶ τοῦτο μὲν δικαστήρια συγκροτοῦντες δι᾽ ἐντυχίας γυναικαρίων ἀτάκτων, 
ἃ ἠπάτησαν, τοῦτο δὲ τὸν χριστιανισμὸν διασύροντες ἐκ τοῦ περιτροχάφειν πᾶσαν ἀγνιὰν 

ἀσέμνως τὰς παρ᾽ αὐτοῖς νεωτέρας. ἀλλὰ καὶ τὸν ἄρρηκτον τοῦ Χριστοῦ χιτῶνα, ὃν οἱ 

6 δήμιοι διελεῖν οὐκ ἐβουλεύσαντο, αὐτοὶ σχίσαι ἐτόλμησαν. ἡμεῖς μὲν οὖν, ἃ καὶ τῷ βίῳ 

αὐτῶν καὶ τῇ ἀνοσίῳ ἐπιχειρήσει πρέπει, διὰ τὸ λανθάνειν βραδέως ἐπιστήσαντες, πταμ- 

ψηφὶ τῆς προσκυνούσης Χριστοῦ τὴν θεότητα ἐκκλησίας ζαὐτοὺς» ἐξηλάσαμεν. 

ἊΝ ᾿ΕἘπεχείρησαν δὲ περιδρομαῖς χρώμενοι καθ᾽ ἡμῶν παρεκβαίνειν πρὸς τοὺς ὁμόφρονας 

συλλειτουργούς, σχήματι μὲν εἰρήνης καὶ ἑνώσεως ἀξίωσιν ὑποκρινόμενοι, τὸ δ᾽ ἀληθὲς 

συναρπάσαι τινὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἰδίαν νόσον διὰ χρηστολογίας σπουδάζοντες καὶ 

᾿στωμυλώτερα γράμματα παρ᾽ αὐτῶν αἰτοῦντες, ἵνα παραναγιγνώσκοντες αὐτὰ τοῖς 
ὑπ᾽ αὐτῶν ἠπατημένοις ἀμετανοήτους ἐφ᾽ οἷς ἐσφάλησαν κατασκευάσωσιν, ἐπιτριβο- 

8 μένους εἰς ἀσέβειαν, ὡς ἂν συμψήφους αὐτοῖς καὶ ὁμόφρονας ἔχοντες ἐττισκόπους, οὐχ 

ἅπερ γοῦν παρ᾽ ἡμῖν πονηρῶς ἐδίδαξάν τε καὶ διεπράξαντο ὁμολογοῦσιν αὐτοῖς, δι᾽ ἃ 

καὶ ἐξώσθησαν ἀλλ᾽ ἢ σιωπῇ ταῦτα παραδιδόσσιν, ἢ πεπλασμένοις λόγοις καὶ ἐγγράφοις 

2 Ζὰ χριστεμπορίαν νεὶ. Ἡιάδομα 12, 5 3,4 ξὰ σπήλαια λῃστῶν νεῖ. Μί. 21, 13 δ6υ. τι Ὅκσ Κοῦ- 

ψυτ! ἀ65. {π|4αϊ5πιὰβ ννιγάθ δυο σαρεη ῬαῈ] νοη ϑαγηοβαία οσβόῦθεπη 8. 25,10 ἢ. ὑπά νρὶ. Ε΄, Τοοῖβ, Ῥδα]υβ 

νου ϑαιηοβδαίαᾳ (Τὶ 44,5) 5. 18; 62 πῃ. 3 6 Νεῖ. ζὰ χριστομάχος ὕστ!κ. 4Ὁ 8.7, 8; 9, 15 

8[9 Ζὰ ταπεινώσεως φωνὴν νεῖ. ῬΑΪ. 2,8 13 Ζατα Θροίέ ἄθσ Βείάθη νϑῖ. Ἐυβθῦ ΨῸ 1Ι 61, 5 (66,14) 

1314 Σὰ διωγμοὺς ἐπεγείροντες νεῖ. Αοέ. 13, 50 14 Νάος Ἐρ᾿ρῃβπίιβ ᾿ἰϑϑγ. 69,3,2 (111 154,17) 

βϑιηπιθὶί Ασίαϑ ραροη γ7γοὺ Τυπρίτδαθη πὶ βίοι, νεῖ. Πίοσ 58. 29,07. Μ|ὰ 5. 29,7, οὸ 11. Τίπι, 3,6 δυ58- 

ἀτύοοῃ Ζίθοσὲ ἰδέ, μαὲ γυναικάρια ἰπ ἀΐεθετ ΒΙΡοΙ5ί6116 βοίηθῃ Ὁτσθρσαπρ. Αὐο Ῥδὰ] νοῦ ϑαιιοβαία 

ψγυγᾶθ Ὀεϑομυ]άϊρι, ἀ11σὰ τοί μ] σοι Ψεσ κθῆσ ταὶ Ὁ οί ροσπ ρορορθῃ Ζὰ μΆΡΘῃ, 5. ἘυΒοὉ Ἡ. Ἐ. ΝῚ] 30, το. 12 

(710, 12. 23) 16 ΨΕΙ. ζὰ ἄρρηκτος. χιτών 78. 19,23---24. Αὐἱ ἀϊε Κίτομα νἱτγὰ ἀἰθβεβ ΒΠ4 ἀρδγίσαρϑη 

βόμοη Ρεὶ Τοχίυ θη δάν, Μάτσο. Τ᾿ 42 (ΟΒΕῚ, 47, 563, 231.) υπὰά Ογρτίδη ἀθ οδέβ. δοὺὶ, υπιϊαὶθ 7 (ΟΘΕῚ, 

3,2, 215,11. [πὶ ἄδπλ Ματέγτίυτη ἀε5 Ῥείγυβ (νἱΐδαι, Ῥαββίοῃβ ἀθβ ϑαϊπίβ Εἰοαίθτίπα οὲ Ῥίθιτε ἀ' ΑἸθχδη- 

ἀτῖς, Βασθαᾶσα οἵ ἀηγβία, Ῥδιὶβ 1897, 8. 71) διβοβειὶπὲ ἀδπὶ Βίβοβοί Ῥείγις ψϑμτγεπαὰ 465 σεροίος οἷπ 

Καθ νοῦ εἴνψα 12 [δῇτθη, Ὀθμιοἀθὲ πὶ οἰποῖι Οοναπᾶθ, ἀδβ ἱπ Ζυνοὶ ϑίάοκθ βουίββοπ ἰδέ, Ῥαείσυβ 

ἥταρ ἴππ: Κύριος τίς σου περιέσχισεν τὸν χιτῶνα; Το ἔπαθθ απένοτγίοι : "Ἄρειος περιέσχισέν μὲ 

18 Ζι ἄθτι ἰδηροσοα ϑΘομνοίρθῃ βίθμθ Ὅτσικ. 4Ρ 8.7, 2 20 5, ΜΕ. 5,29,5. υπὰ ἘΡΙΡΒ. Βαεσ. 69,4,1 

(ΠἸ 155, 22) 

ΤΗΘΟά, (ἃ π 8 2) ΤΆ. 

2 προαιρέσεως] προθέσεως Απ 8 κηρύσσοντες ΝΕΕ ΤᾺ. 9 ἑαυτῶν] αὐτῶν 82 ΤΗ. 13 παρ᾽ 

αὐτοῖς καθ’ ἡμῶν “α ΤΆ. | γελᾶσθαι ΤᾺ. 16 ἀσέμνως Ὁ» ΤΏ. 17 ἃ Ὁ ΤΕ. 18 πρέπει » ΤῊ. 

19 τῆς --- ἐξηλάσαμεν] τῆς προσκυνήσεως χν τὴν θεότητα σμικρύνοντας τῆς ἐκκλησίας ἐξηλάσαμεν 

5Ε νεῖ. (οά. Ν' [ (αὐτοὺς) Ορ. παοῖ ψογβομῖαρ νὸπ Ῥάᾶγιλ., θεότητα - αὐτοὺς ΤμεΟοά. (ΠΏ) 605 Θχρυ πυιβ 

(885. [ ἐξηλάσαμεν ἐκκλησίας ΤῊ. 24 κατασκευάζωσιν ΤΆ. 25 ἂν» 52 ΤῊ ὠὀο26 πονηρῶς] 
κακῶς ΤᾺ. [ τε ;» 52 ΤῊ, 

20 

2ὅ 



Βιιεῖ ΑἸεσαπάεις νοὴ ΑἸοσχαπἀτίθη ἀη Δ]θχαηάει γὸμ 7 6558] πίοι (324). 21 

ἐπισκιάφοντες ἀπατῶσιν. πιθανωτέραις γοῦν καὶ βωμολόχοις ὁμιλίαις τὴν φθοροποιὸν 

ἑαυτῶν διδασκαλίαν ἐπικρύτττοντες συναρττάφουσι τὸν εἰς ἀπάτην ἐγκείμενον, οὐκ ἀπ- 

εχόμενοι καὶ τοῦ παρὰ πᾶσι συκοφαντεῖν τὴν ἡμετέραν εὐσέβειαν " ὅθεν καὶ συμβαίνει τινὰς 

τοῖς γράμμασιν αὐτῶν ὑπογράφοντας εἰς ἐκκλησίαν εἰσδέχεσθαι, μεγίστης ὡς οἶμαι δια- 

5 βολῆς ἐπικειμένης τοῖς τοῦτο τολμῶσι συλλειτουργοῖς τῷ μήτε τὸν ἀποστολικὸν κανόνα 

τοῦτο συγχωρεῖν ἀλλὰ καὶ ὑπεκκαίειν τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς διαβολικὴν κατὰ Χριστοῦ ἐνέργειαν. 

Δι’ ἃ δὴ καὶ οὐδὲν μελλήσας, ἀγαπητοί, δηλῶσαι ὑμῖν τὴν τῶν τοιούτων ἀπιστίαν 

ἐμαυτὸν διανέστησα, λεγόντων ὅτι ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ γέγονεν ὕστερον 

ὁ πρότερον μὴ ὑπάρχων, τοιοῦτος γενόμενος ὅτε καί ποτε γέγονεν, οἷος καὶ πτᾶς πέφυκεν 
τὸ ἄνθρωπος. »πάντα γάρκ, φασίν, »ὁ θεὸς ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησε(κ, συναναλαμβάνοντες 

τῇ τῶν ἁπάντων λογικῶν τε καὶ ἀλόγων κτίσει καὶ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ. οἷς ἀκολούθως 

καί φασιν αὐτὸν τρεπτῆς εἶναι φύσεως, ἀρετῆς τε καὶ κακίας ἐπιδεκτικόν, καὶ τῇ ἐξ οὐκ 
ὄντων ὑποθέσει καὶ τὰς θείας τοῦ εἶναι αὐτὸν ἀεὶ συναναιροῦντες γραφάς, αἵ τὸ ἄτρεπτον 

τοῦ λόγου καὶ τὴν θεότητα τῆς σοφίας τοῦ λόγου σημαίνουσιν, ἅ ἐστιν ὁ Χριστός. 

18 »δυνάμεθα γοῦν καὶ ἡμεῖςκ, φασὶν οἱ ἀλάστορες, »υἱοὶ γενέσθαι θεοῦ, ὥσπερ κἀκεῖνος«. 

γέγραπται γάρ: »υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσας. ἐπιφερομένου δὲ αὐτοῖς τοῦ λέγοντος 

ἑξῆς ῥητοῦ »αὐτοὶ δέ με ἠθέτησανκ, ὅπερ οὐ φυσικόν ἐστι τῷ σωτῆρι ὄντι φύσεως ἀτρέπτου, 

πάσης εὐλαβείας ἑαυτοὺς ἐρημώσαντες, τοῦτό φασι προγνώσει καὶ ττροθεωρίᾳ περὶ αὐτοῦ 
εἰδότα τὸν θεὸν ὅτι οὐκ ἀθετήσει ἐξειλέχθαι αὐτὸν ἀπὸ πάντων. οὐ γὰρ φύσει καὶ 

80 κατ᾽ ἐξαίρετον τῶν ἄλλων υἱῶν ἔχοντά τι (οὔτε γὰρ φύσει υἱός τίς ἐστι τοῦ θεοῦ, φασίν, 

οὔτε τινὰ ἔχων ἰδιότητα πρὸς αὐτόν), ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τρεπτῆς τυγχάνοντα φύσεως, 

διὰ τρόπων ἐπιμέλειαν καὶ ἄσκησιν μὴ τρεπόμενον ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἐξελέξατο: ὡς εἰ καὶ 

Παῦλος τοῦτο βιάσαιτο καὶ Πέτρος, μηδὲν διαφέρειν τούτων τὴν ἐκείνου υἱότητα᾽ εἰς 

παράστασιν δὲ τῆς φρενοβλαβοῦς ταύτης διδασκαλίας καὶ ταῖς γραφαῖς ἐμτταροινοῦντες 

3 Ζυτ Νεπηθυτηάυπρ ἀθγ Πθομ ε ΙΔῸΡΙ ρΊκοὶἘ ΑἸθχαμᾶοσβ νρ], Ὅτις, 6 5..13,2 41, Ζὰας Αὐέπϑῃσηβ ἴῃ ἀἰθ 

ΤΙ σομοηρ πιθίπβομδῖ νρ]. ἄθτι ῬΘΒΟΒΠβΒ ἄθσ Ῥα] ἀβ ποι ϑίβοηθη ϑυποῦθ ὕΠππ|ς τὸ 5 Εΐπδη {τ Πού ΘυποΟῦδ]- 

ῬδβοθαΒ ραρθη αἰ Αὐΐπδῆτηβ ἀε5 Ἐχκοτη πη ζϑσίθῃ ἀθπτγοη οἰπδη απάθγοη Βίβομοῦ 815 ἄθῃ, ἄδτ ἱμῃ 15 

δὲ ἘΙΣΟ Πρ οι θ  πβοηδες ΔαΒρΈ ΒΟ] οββαη μαΐ, ἢπᾶθ ἰο ππγ 'π Οδηοῃ 53 ὅθ ϑυποάδ νοπ ΕἸνῖτα. τὰ Ἡϊὶη- 

ῬΙοῖς δὰΐ Ατίυβ. νογθιθίθε δπ. 5 νοῦ Νίοδαᾳ ἅϊ6 ὙΠ] ἄθγδυπδῃτηθ οἰπθθ ἘΧΚΟπΊ πιπηἰ ζίθτίθη ἀαστο οἰπθα 

ϑπάἄδγθη ΒΙΞΟΠΟΣ 8 Τῶι σερεπβαῖζ Ζὰ ὕ0τ|ς, 4 Ὁ 5. 7, 1908. Ἰορὲ ἵτπὶ ἐοϊρεπάθπ οἷπ ΡΠ Ζ ΒΌΙΆΤΠΔΙΒΟΙ 65 

Ἐοίοσγαι ἄροσ 416 ΤΗθοϊορθ Ὧ65 Ατίὰβ νοσ, 485 βρᾶϊοσ ἴῃ ἅἀδγ ΜΙ Δουθραπρ ἋΟΥ ἀγαπίβομθη ὙΠθΟ]ορίθ ἀπά 

ἐπὶ (ἸΔΌ επϑροἰσθηπέπίβ οσρᾶπζί ψίγσ | ΨΕῖ. Ατίπβ οὶ Αἰπδπαβίῃβ ἘΡ. δᾶ δρίβο. 10. δὲ Αδρ. 12 (1 Ἵν Ὠ): 

καὶ πάντων οὐκ ὄντων πρότερον ἀλλ᾽ ἐπιγενομένων καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν. 

Αἰμαη. Οὐ. 1. ς, Ατίδπ, 5 (1 409 ΑΒ]: ἀλλ᾽ ἦν ὅτε ὁ θεὸς μόνος ἦν καὶ οὔπτω πατὴρ ἦν, ὕστερον δὲ ἐπιγέγονε 

πατήρ το ΔΕΙ͂. Ατίυβ Ὀϑὶ Αἴμδη, Οσ. 1. ο. Ατίδπ. 5. (1 409 Β): πάντων γὰρ γενομένων ἐξ οὐκ 
ὄντων καὶ πάντων ὄντων κτισμάτων καὶ ποιημάτων γενομένων καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἐξ οὐκ ὄντων 

γέγονε υπᾶ Ῥεὶ Αἰπαη. ἘΡ. δά ερίβο. 110. οἱ Αδθρ. 12 (1 )ὅι Ὁ) 12 ΚΕΊ. ὕτιο, 40 5. 8,9. Ζι 

ἐπιδεκτικόν νε]. ὕτικ. 23 5. 48,31. ΜΕ]. Πίοσ ἄθῃ (θρθηβαὶζ ζὰ Οτίρθηθϑ ἱπ ΤΟ. 1 28, τοι. (35, 14}. 

16 768. 1,2. Αὐυἱ ἀϊο5θ5 ὑΜοζγί πἰτητηὶ ἘπιβεΡα5 νοη ΝΙΚοιπδάϊοπ Ῥϑαπιβ ρα άθοσ ΒοζΖιρ' {1|ς. 8 5. 17,1 

Ὅϊ6 Γο]βθηάθηῃ Αὐβεβ τυπρθη βἰπα βἰδτῖς νὸη ἄθγ ὈἸβυβδίοα ΠΡΟ ἄδῃ 1ηῃ8]} ἄθ5 ΕἸΒΘυιθέθβ μθϑεσηπις 

18 ΝΕ. Αταβ Ρεὶ Αἰδαπ. Οἵ, 1. ο. ἀτίδῃ. 5 (1 409 Ἐ) διὰ τοῦτο (νοὶ: ΟἈτίβιαβ νη ἄθιθατοσ Ναίατσ 15) 

γάρ φῆσι καὶ προγινώσκων ὁ θεὸς ἔσεσθαι καλὸν αὐτόν, προλαβὼν αὐτῷ ταύτην τὴν δόξαν δέδωκεν, ἣν 

ἄνθρωπος καὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἔσχε μετὰ ταῦτα: ὥστε ἐξ ἔργων αὐτοῦ, ὧν προέγνω ὁ θεὸς τοιοῦτον αὐτὸς 
νῦν γεγονέναι πετοίηκε 20 Ψρ]. υπΐϑῃ 5. 24, 51. 23---5,. 22,1 Ῥϊ656 506116 μδὲ οἰη8δ δ] 6 ηᾶ6 

ἈΠΒΠΙΠΟμΙκοΣς πὲ Οτίρεπθβ ἄθ ῥσίπο. 1 4,4 (354,68.), δι Τοϊρὲ δύσῃ ἄδβ Ζιίξαξ δὰβ ῬΒ. 44,8 

ἸΒεοάᾶ. (Α ἢ 5 2) Τῇ. 

τι βωμολοχικαῖς 52 2 αὐτῶν ἨΒβΖ ΤΆ. 6 ὑπ’ αὐτοῖς 5 ΤῊ. 9 πέφυκεν] εἶναι πέφυκεν Ὁ 

εἶναι συμβέβηκεν ΤΆ. τὸ φησίν ΤΗεοά. ΤᾺ. 12 δεκτικόν ΤΏ. 14 τὴν-- σημαίνουσιν] τὴν 

σοφίαν σημαίνουσι καὶ τὴν θεότητα ΤῈ. 18 πτρογνώσει Ὀβ 20 φασίν ΙἅΒὲ ΤᾺ. Ζαπδοιβὲ δὰ8, Ρ6- 

ταθεῖζε ροσ δσβί Ρϑὶ φύσεως Ζ. 21 βείπδηῃ ἘΘΏ]ΟΓ ππᾶ ΒοΒγοῖρῦ ἄδηῃ θη Ομ οηάθη Τοχὲ οἰ ηβο} ΘΒ] οι ἄθσ 

ΒΟΠΟμ νοσμοτ πίθθγρεβομίθθθποη ὕγοτγία 21 οὔτε---φύσεως ποῖ 18{τ9 εἰδότα περὶ αὐτοῦ “- ΤΗ. 
19 ἐξηλέχϑαι ΤΗ. 20 τίς ; ΤΆ, [ ἔχοντα ΤῊ. 50 πὺτ Ζιιοσϑὲ 24 δὲ Ὁ Η ΤᾺ. 

10 

1 

19 

18 
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καὶ παρατιθέμενοι τὸ ἐν ψαλμοῖς περὶ Χριστοῦ ῥητόν, τὸ οὕτως ἔχον. »ἠγάπησας δι- 

καιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀδικίαν διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ θεός, ὁ θεός σου, ἔλαιον ἀγαλ- 
λιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σους. 

1ὅ Περὶ μὲν οὖν ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ οὔτε ἐξ οὐκ ὄντων γεγένηται, οὔτε ἦν ποτε ὅτε οὐκ 
ἦν, αὐτάρκης ἐπαίδευσεν ᾿Ιωάννης ὁ εὐαγγελιστὴς γράφων οὕτως περὶ αὐτοῦ" »ὁ μονο- 5 

γενὴς υἱός, ὁ ὧν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός«. προνοούμενος γὰρ ὁ θεῖος δεικνύναι διδάσκα- 

λος ἀλλήλων ἀχώριστα πράγματα δύο, τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν, ὄντα αὐτὸν ἐν τοῖς 
16 κόλποις τοῦ πατρὸς ὠνόμασεν. ἀλλὰ γὰρ καὶ ὅτι τοῖς ἐξ οὐκ ὄντων γενομένοις ὁ λόγος 

τοῦ θεοῦ οὐ συναριθμεῖται, πάντα δι᾽ αὐτοῦ γεγονέναι φησὶν ὁ αὐτὸς ᾿Ιωάννης. τὴν 

γὰρ ἰδιότροπον αὐτοῦ ὑπόστασιν ἐδήλωσεν εἰπών »ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος το 
ἦν πρὸς τὸν θεὸν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο 

17 οὐδὲ ἕν. εἰ γὰρ πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, πτῶς ὁ τοῖς γενομένοις τὸ εἶναι χαρισάμενος 

αὐτός ποτε οὐκ ἦν; οὐ γάρ πως ὁ λόγος, τὸ ποιοῦν, τοῖς γενομένοις τῆς αὐτῆς εἶναι φύ- 

σεὼς διορίφεται, εἴ γε αὐτὸς μὲν ἦν ἐν ἀρχῇ, πάντα δὲ δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο [καὶ ἐξ οὐκ ὄντων 
18 ἐποίησεν]. ἐναντίον γὰρ δοκεῖ τοῖς ἐξ οὐκ ὄντων γενομένοις τὸ ὃν καὶ ἀφεστηκὸς σφόδρα. 15 

τὸ μὲν γὰρ μεταξὺ πατρὸς καὶ υἱοῦ οὐδὲν δείκνυσιν εἶναι διάστημα, οὐδ᾽ ἄχρι τινὸς ἐννοίας 

τοῦτο φαντασιῶσαι τῆς ψυχῆς δυναμένης τὸ δὲ ἐξ οὐκ ὄντων δημιουργεῖσθαι τὸν κόσ- 

μον νεωτέραν ἔχει τὴν ὑπόστασιν καὶ πρόσφατον τὴν γένεσιν, ὑπὸ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ 

19 υἱοῦ πάντων εἰληφότων τὴν τοιαύτην οὐσίωσιν. μακρὸν γοῦν θεωρήσας τοῦ θεοῦ 

λόγου τὸ ἦν καὶ ὑπεραῖρον τῆς τῶν γενητῶν διανοίας ὁ εὐλαβέστατος ᾿Ιωάννης γένεσιν 20 

αὐτοῦ καὶ ποίησιν ἀπηξίωσεν εἰπεῖν, οὐδὲ ταῖς ὁμοστοίχοις συλλαβαῖς τὸ ποιοῦν τοῖς 

γιγνομένοις ὀνομάσαι τολμήσας, οὐχ ὅτι ἀγέννητος ἦν (ἕν γὰρ ἀγέννητον ὁ πατήρ), 

ἀλλ’ ὅτι τῆς ἐξεσμένης τῶν εὐαγγελιστῶν, τάχα δὲ καὶ ἀγγέλων καταλήψεως ὑπερέκεινά 
ἐστιν ἡ τοῦ μονογενοῦς θεοῦ ἀνεκδιήγητος ὑπόστασις. εὐσέβειαν οὐκ οἶμαι λογιξομένους 

τοὺς μέχρι τούτων ἐπερωτᾶν τι τολμῶντας, διὰ τὸ ἀνήκοον τοῦ »χαλεπώτερά σον μὴ 6 

90 τοήτει, καὶ ὑψηλότερά σον μὴ ἐξέταζες. εἰ γὰρ ἑτέρων πολλῶν ἡ γνῶσις, καὶ τούτου 

ἀσυγκρίτως κολοβωτέρων, κέκρυπται τὴν ἀνθρωπίνην κατάληψιν (οἷά ἐστι παρὰ 

1--|ἪὋΑ Ῥ5. 44,8 . Ηδῦτ, 1,9 4 Νεὶ. ὕτῖς. 40 8. 7, 198. υπὰ 4845 ἄογέ Αηροπιθσιτία 5(6 7}. 1,18 

7 Ζα δύο πράγματα νεῖ]. Οτίβεπεβ ο. (οῖβ. ΨῚΙΠ 12 (229,31 8.) : θρησκεύομεν οὖν τὸν πατέρα τῆς ἀληθείας 

καὶ τὸν υἱὸν τὴν ἀλήθειαν, ὄντα δύο τῇ ὑποστάσει πράγματα, ἕν δὲ τῇ ὁμονοίᾳ καὶ τῇ συμφωνίᾳ καὶ τῇ 
ταντότητι τοῦ βουλήματος. Αἰοχαπάοτ ν. Αἰοχαπάτίθη ἔγρ. βυγ, ΙΝ (ΡΙἔτα, Ατπιαὶ. βϑοσγᾷ [ΕΥ̓͂ 199), ἰοᾺ β6 08 

45 διὔοϊς π᾿ σιιθοίβομεσ ὕὑββοιβείζαησ: ὁ πατὴρ μόνος ἀγέννητός ἐστιν καὶ ἀεὶ ὁ υἱὸς ἦν πρὸς τὸν 

πατέρα, ἀπαύγασμα γὰρ τοῦ φωτὸς ὠνομάσθη. ἕτερόν ἐστιν τὸ φῶς, ἕτερον δὲ τὸ ἀπαύγασμα, δύο 
πράγματα ἀλλήλων ἀχώριστα. αἰτία ἐστὶν τοῦ ἀπανυγάσματος τὸ φῶς, οὕτως καὶ ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ 
οὐχ ὡς μέρος αὐτοῦ, ἀλλ’ ὡς αἰτία τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, ὃν ἐγέννησε θελήσει ἑαυτοῦ. ΜΕ]. ἔδτποτ 
ἘαΒΘΡ ν. Οδ865. Ὅτι. 3 5. 6,2 9 }8. 1,3 το ΨΕΊ. ἀϊ6 Αὐυβέηταπρθη Ῥδὶ Οὐίραπθβ ἐπ ΤΟΙ. 1 

το. τι (64--67) ΟΕ. Τ8.1,1---3 τ6.17 ΝΕ. ὕτι. 8 5. τό, 6 1. τ8 Οὔξοπθβ ἴθ 708. ΠῚ το, 72 

(64, 25}. 20 ΨΡΊ. ΤᾺ. τ,7 22 51686 υπίδη 5. 26,24 25[26 511. 3,21 

Ἰμοοά, (ἃ π᾿ 8 2) ΤῊ. 

ι τὸς » π ΤΆ. 2 ἀδικίαν] ἀνομίαν ὯΝ ΤῊ. ἀδικίαν Οοά, ΑἸΙ6Θχ, ἱπὶ ῬΘ. ἃ. ΕΘ τσ. 4 γεγένηται] 

ἐγένετο 82 5 ἐπαίδευσεν ΟΡ. νεῖ. 5. 27, 16] παιδεῦσαι Ἰπεοοά. ΤᾺ. 647 δεικνύναι διδάσκαλος] λόγος 

δεικνύναι 5Σ ἀπόστολος δεικνύναι ΤᾺ. 12 ἕν - ὃ γέγονεν Υ̓ ΤΆ. νρῖ. 78. [ ἐγένετο] γέγονεν ΑΒἴων. 
14{15 καὶ ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησεν ;» ΤΗροά. (2, αὐβταάίετε Α)Ὶ) 15 γὰρ] δὲ ΤΆ. | καὶ -Ε τὸ Τῇ. τ6 τοῦ 

πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ΤᾺ. 18 τῆς ὑποστάσεως ΤΒοοά, | γένεσιν] γέννησιν ν ΤΏ, τ9 ἐπιθεωρήσας 
ΤΆ, 20 ὑπεραῖρον] ὑπερόριον ΑὉΙ, ΤΆ. [ γεννητῶν ΗΌΓ, 21 ὁμοστίχοις 452 ὁμοστύχοις ΤᾺ, 
23 τῶν] καὶ π58 ΤΕ. 24 θεοῦ] υἱοῦ ΤΙ. 24{25 ΜΝΥὶδ οὔθ βομοὶπί δυο Τθοᾶ. (4) ξοίθβθα Ζὰ 

Βδρεπ: εἷς (εἰς ἀΡοιρβθβομτίθθπ) εὐσεβεῖς (εἴς. δξ Ἐδδατ).... λογιβομένου {{πτοῦ {....; νδ ορθῃ ἀθοὰ 
ν, ἀθος λογιξομένου [ εὐσέβειαν] εὐσεβεῖς Ὑμπεοά, (1) εἰς εὐσεβεῖς ΤΒΘοά. (501.) ΤᾺ, Βίτπιοπά, Ῥασπι. Ϊ 
λογιζομένου ΤὨβοά. (52) ΤῊ. 25 τοὺς] τοῦ Ἰπεοά. (501.) ΤῊ. | τοὺς -[- μὴ ΤΗΘβοά. (πη) [| τολμῶντος 

50Ι, ΤΆ. 25{26 χαλεπώτερα υπά ὑψηλότερα “- Τὰ. [ χαλεπώτερα] βαθύτερα 5 νεῖ. ϑίταοι 
26 ὑψηλότερα] ἰσχυρότερα δῖτ. [ ἐξέταξε] φρόνει πα νεῖ. 51τ. 



Βτείεῦ ΑἸεχαπάειβ νὸὰ ΑἰἸοχαπάσίθτι ἀπ ἀϊοχαηᾶθσ γον Ὑεββδὶ πὶ οἢ (324). 93 

Παύλῳ »ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη 

ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαττῶσιν αὐτόν«, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄστρα φησὶν ὁ θεὸς τῷ ᾿Αβραὰμ 
ἀριθμῆσαι μὴ δύνασθαι, καὶ ἔτι νρἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνας ὑετοῦ, φησί, »τίς ἐξαριθ- 

μήσει; ὦ, πῶς ἂν περιεργάσαιτό τις τὴν τοῦ θεοῦ λόγου ὑπόστασιν, ἐκτὸς εἰ μὴ μελαγχο- 
5 λικῇ διαθέσει ληφθεὶς τυγχάνοι; περὶ ἧς τὸ προφητικὸν πνεῦμά φησι" »τὴν γενεὰν αὐτοῦ 

τίς διηγήσεται; « ἣν καὶ αὐτὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, εὐεργετῶν τοὺς πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ 

κίονας, τὴν περὶ τούτου γνῶσιν αὐτῶν ἀποφορτίσασθαι ἐσπούδασεν, πᾶσι μὲν οὖν 

αὐτοῖς ἀφύσικον εἶναι λέγων εἰς κατάληψιν, μόνῳ δὲ τῷ πατρὶ ἀνακεῖσθαι τὴν τοῦ θειο- 

τάτου τούτου μυστηρίου εἴδησιν: γ»οὐδεὶς γὰρ ἔγνω τίς ἐστιν ὁ υἱὸς« λέγων »εἰ μὴ ὁ 

10 πατήρ καὶ τὸν πατέρα οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ ὁ υἱός«, περὶ οὗ καὶ τὸν πατέρα οἶμαι λέγειν 

»τὸ μυστήριόν μου ἐμοίᾳς. 

Ὅτι δὲ μανιῶδες τὸ ἐξ οὐκ ὄντων τὸν υἱὸν γεγονέναι φρονεῖν, χρονικὴν ἔχον τὴν 
πρόθεσιν, αὐτόθεν δείκνυται τὸ ἐξ οὐκ ὄντων, κἂν ἀγνοῶσιν οἱ ἀνόητοι τὴν τῆς φωνῆς 

αὐτῶν μανίαν. ἢ γὰρ χρόνοις ἐμπολιτεύεσθαι δεῖ τὸ οὐκ ἦν, ἢ αἰῶνός τινι διαστήματι. 

τό εἰ τοίνυν ἀληθὲς τὸ πάντα δι’ αὐτοῦ γεγονέναι, δῆλον ὅτι καὶ πᾶς αἰὼν καὶ χρόνος καὶ 
διαστήματα καὶ τὸ ποτέ, ἐν οἷς τὸ οὐκ ἦν εὑρίσκεται, δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ πτῶς οὐκ 

ἀπίθανον τὸν καὶ χρόνους καὶ αἰῶνας καὶ καϊρούς, ἐν οἷς τὸ οὐκ ἦν συμπέφυρται, ποιή- 
σαντα, αὐτόν ποτε μὴ εἶναι λέγειν; ἀδιανόητον γὰρ καὶ πάσης ἀμαθίας ἀνάπλεων τὸν 

αἴτιον γενόμενόν τινος αὐτὸν μεταγενέστερον λέγειν τῆς ἐκείνου γενέσεως. 
80 Προηγεῖται γὰρ κατ᾽ αὐτοὺς τῆς τὰ ὅλα δημιουργούσης τοῦ θεοῦ σοφίας ἐκεῖνο 

τὸ διάστημα ἐν ᾧ φασὶ μὴ γεγενῆσθαι τὸν υἱὸν ὑπὸ τοῦ πατρός, ψευδομένης κατ᾽ αὐτοὺς 
καὶ τῆς πρωτότοκον αὐτὸν εἶναι πάσης κτίσεως ἀναγορευούσης γραφῆς. σύμφωνα 

γοῦν τούτοις βοᾷ καὶ ὁ μεγαλοφωνότατος Παῦλος φάσκων περὶ αὐτοῦ" »ὃν ἔθηκε κληρο- 
νόμον πάντων, δι᾽ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν«, ἀλλὰ καὶ »ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, 

Ξὅ τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι, 

εἴτε κυριότητες, εἴτε θρόνοι" πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται: καὶ αὐτός ἐστι 

πρὸ πάντων. 

᾿Ασεβεστάτης οὖν φανείσης τῆς ἐξ οὐκ ὄντων ὑποθέσεως, ἀνάγκη τὸν πατέρα ἀεὶ 
εἶναι τπτατέρα" ἔστι δὲ πατὴρ ἀεὶ παρόντος τοῦ υἱοῦ, δι᾽ ὃν χρηματίφει πατήρ ἀεὶ δὲ 

80 πτιαρόντος αὐτῷ τοῦ υἱοῦ, ἀεί ἐστιν ὁ πατὴρ τέλειος, ἀνελλιπὴς τυγχάνων ἐν τῷ καλῷ, 

οὐ χρονικῶς οὐδὲ ἐκ διαστήματος οὐδὲ ἐξ οὐκ ὄντων γεννήσας τὸν μονογενῆ υἱόν. τί 

δέ; οὐκ ἀνόσιον τὸ λέγειν μὴ εἶναί ποτε τὴν σοφίαν τοῦ θεοῦ, τὴν λέγουσαν: »ἐγὼ 

1{2 1. ζογ. 2,9 2923 Ν 6]. ἄβῃ. 15, 5 31. 5ΐΓΟΙ,2 56 765. 53,8 7 Ζα κίονας νετ- 

νγεϊϑὲ ψα]οῖβ δυΐ ἀ16 στῦλοι, ἀϊδ Αροβίβὶ δὺ8 Οδ]. 2,9. ΝΕ]. Οσεϊαβϑίυβ 11 7,3 (46, 19) οἰτο Μί. τι, 27; 

5. 5. 27, 121. ΚΚοπιτη, 11 68. 24,τ6 (ΗἜχδρ].) 12 ἔ. Ἐΐπ6 δ Βη]Π1Ο 6 Αὐδέμσυπρ Ἀπᾶθί δίοδ δὶ 

Βαβι 5 δᾶν. Ἑυποχηίατη ΤΙἪῪ:13 (1 247 .Ε) 171. Νίομε τὰν Απβρίθϊυπρ δυΐ ἩΘΌσγ. ἵ,2; βονβ 

Ὑ011 ΑἸΘκαπᾶθσ 16 το ρθη ἘΟΙΡΘτΌΠΡΘη 815 {Π0|ς. 6 5. 12,7 Ζίθῃβῃ 22 ΚΟ]. 1,15 2324 ἩΘΡΙ. 1,2 

24}. ἸΚΟΙΪ. 1, 1τ6---ἰ7 288. ὕθεσς ἀϊε δυγίξβ ψαίθιβοβϑῖε βίθμθ ΑἸθχαπᾶθσ Ῥαὶ Ασίνις ΠΠπ|ς τ 5. 2,1 υπᾶ 

Οτπρθπαβ 46 Ῥχγίηο. 1 2,2 (29, 128.) υπᾶ 1 2,10 (41,11), Ὀοπγϑίυβ ΑἸθχ. Ῥδὶ ἀξμαπ. ἀβθ βϑθηΐ, Ὠΐοη. 15 

([ 253 Ε -Ξ- Βεϊΐος 186, .--9): οὐ γὰρ ἦν, ὅτε ὁ θεός οὐκ ἦν πατήρ. .... οὐ γὰρ δὴ τούτων ἄγονος ὧν ὁ 

θεὸς εἶτα ἐπαιδοποϊήσατο. πὰ οροπᾶβ (1 254 Β --- Ἐεϊΐοα 187, 148): ὄντος γὰρ γονέως ἔστι καὶ τέκνον. 
εἰ δὲ μὴ τέκνον εἴη, πῶς καὶ τίνος εἶναι δύναται γονεύς ; ἀλλ’ εἰσὶν ἄμφω καὶ εἰσὶν ἀεί. Υ,ΊΘ 5ἰσῃ. Ἐπ56Ρ 

ν. Οὔβασθα νοὰ ΑἸθχαηθσ πηϊοσβομοι δι, ἰδ δὺβ Ὅσα. ον. ΙΝ 3,6 (153, 8,} βυβ σΒΠΠΟὮ. 29 Ψεὶ. ἀ484- 

Εδέθπ Ατίυβ Ῥεὶ Αἴμαπ. ἀθ βγη. 15 (1 728 Ἐ): αὐτίκα γοῦν υἱοῦ μὴ ὄντος ὁ πατὴρ θεός ἐστί 

32--ῬὉῬ. 24,1 Ῥτον. 8,30 

Τμοοά. (ἀ πὶ 5 2) ΤῊ. 

2 ἃ] ὅσα Α5 νρῖ. 1. ΚΚοτ. 5 τὴν -ἰ δὲ ἢ ΤΕ. 9 γὰρ Ὁ Η ΤΆ. οὐτι Ἐϊπὶρε Ψψατιδιξθῃ 

ξερϑὰ Μί. το λέγειν οἶμαι “- 525 ΤΆ. 12 γεγονέναι τὸν υἱὸν “΄ ΤᾺ, 13 πρόθεσιν 

προβολὴν ΑΌΙ, ὕπαρξιν ΤῊ. 17 τὸν Ὁ» ΤΆ. τ8 ἀνόητον ΤᾺ. 21 γενέσθαι ΤᾺ. 

29 τοῦ »» ΤᾺ. 29 δι’ ὃν ὈΪΓ8 30 υἱοῦ ;» ΤΆ. 

21 

29 

98 

394 

“Ὁ 

96 

9] 



98 

29 

80 

31 

9 

88 

84 

94 ὕτκυδάθ 14. 

ἤμην παρ᾽ αὐτῷ ἁρμόξουσα, ἐγὼ ἤμην ἧ προσέχαιρενκ, ἢ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ ποτε 

μὴ ὑπάρχειν, ἢ τὸν λόγον αὐτοῦ ἠκρωτηριάσθαι ποτέ, ἣ τὰ ἄλλα ἐξ ὧν ὁ υἱὸς γνωρίφεται 
καὶ ὁ πατὴρ χαρακτηρίφεται; τὸ γὰρ ἀπαύγασμα τῆς δόξης μὴ εἶναι λέγειν συναναιρεῖ 

καὶ τὸ πρωτότυπον φῶς, οὗ ἐστιν ἀπαύγασμα. εἰ δὲ καὶ ἡ εἰκὼν τοῦ θεοῦ οὐκ ἦν ἀεί, δῆλον 

ὅτι οὐδὲ οὗ ἐστιν εἰκὼν ἔστιν ἀεί, ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ εἶναι τὸν τῆς ὑποστάσεως τοῦ θεοῦ 5 

χαρακτῆρα συναναιρεῖται κἀκεῖνος ὁ πάντως ὑπ᾽ αὐτοῦ χαρακτηριϑόμενος. ἐξ ἧς ἔστιν 
ἰδεῖν τὴν υἱότητα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν οὐδεμίαν ἔχουσαν κοινωνίαν πρὸς τὴν τῶν λοιπῶν 

υἱότητα. ὃν τρόπον γὰρ ἡ ἄρρητος αὐτοῦ ὑπόστασις ἀσυγκρίτῳ ὑπεροχῇ ἐδείχθη 

ὑπερκειμένη πάντων οἷς αὐτὸς τὸ εἶναι ἐχαρίσατο, οὕτως καὶ ἡ υἱότης αὐτοῦ, κατὰ φύσιν 

τυγχάνουσα τῆς πατρικῆς θεότητος, ἀλέκτῳ ὑπεροχῇ διαφέρει τῶν δι’ αὐτοῦ θέσει ιτ0 

υἱοθετηθέντων. ὁ μὲν γὰρ ἀτρέπτου φύσεως τυγχάνει, τέλειος ὼν καὶ διὰ πάντων ἀνενδεής᾽ 
οἱ δὲ τῇ εἰς ἑκάτερα τροττῇ ὑποκείμενοι τῆς παρὰ τούτου βοηθείας δέονται. τί γὰρ 

ἂν καὶ προκόψαι ἔχοι ἡ τοῦ θεοῦ σοφία, ἢ τί προσλαβεῖν ἡ αὐτοαλήθεια; ἢ ὁ θεὸς λόγος 

πῶς ἂν ἔχοι βελτιωθῆναι ἢ ἡ ζωὴ ἢ τὸ ἀληθινὸν φῶς; εἰ δὲ τοῦτο, πόσῳ πλέον ἀφύσικον 

τυγχάνει μωρίας ποτὲ δεικτικὴν γενέσθαι τὴν σοφίαν ἢ τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν ἀσθενείᾳ 16 

προστίλακῆναι, ἢ ἀλογίᾳ τὸν λόγον ἀμαυρωθῆναι ἢ τῷ ἀληθινῷ φωτὶ ἐπιμιχθῆναι 

σκότος, τοῦ μὲν ἀποστόλου αὐτόθεν λέγοντος »τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος, ἢ τίς 

συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ«κ, τοῦ δὲ Σολομῶντος ὅτι ἀδύνατον ἂν εἴη κἂν μέχρι 

τινὸς ἐννοίας εὑρεθῆναι ὁδοὺς ὄφεως ἐπὶ πέτρας, ἥτις κατὰ Παῦλόν ἐστιν ὁ Χριστός; οἱ 

δὲ κτίσματα αὐτοῦ τυγχάνοντες, ἄνθρωποί τε καὶ ἄγγελοι, καὶ εὐλογίας εἰλήφασι προ- 20 
κόπτειν ἀρεταῖς ἀσκούμενοι καὶ νομίμοις ἐντολαῖς πρὸς τὸ μὴ ἁμαρτάνειν. διὸ δὴ ὁ 

κύριος ἡμῶν, φύσει τοῦ πατρὸς υἱὸς τυγχάνων, ὑπὸ πάντων προσκυνεῖται" οἱ δὲ ἀπο- 

θέμενοι τὸ πνεῦμα τῆς δουλείας, ἐξ ἀνδραγαθημάτων καὶ προκοτῆς τὸ τῆς υἱοθεσίας 

λαβόντες πνεῦμα, διὰ τοῦ φύσει υἱοῦ εὐεργετούμενοι γίγνονται αὐτοὶ θέσει υἱοί. 

Τὴν μὲν οὖν γνησίαν αὐτοῦ καὶ ἰδιότροπον καὶ φυσικὴν καὶ κατ᾽ ἐξαίρετον υἱότητα 85 

ὁ Παῦλος οὕτως ἀπεφήνατο, περὶ θεοῦ εἰπών »ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ 

ὑπὲρ ἡμῶν (δηλονότι τῶν μὴ φύσει υἱῶν) παρέδωκεν αὐτόνκ. πρὸς γὰρ ἀντι- 

διαστολὴν τῶν οὐκ ἰδίων αὐτὸν ἴδιον υἱὸν ἔφησεν εἶναι. ἐν δὲ τῷ Εὐαγγελίῳ »οὗτός 
ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα«. ἐν δὲ ψαλμοῖς ὁ σωτήρ φησιν᾽ ν»κύριος 

εἶπε πρός με’ υἱός μου εἶ σύκ. γνησιότητα ἐμφανίϑων σημαίνει μὴ εἶναι αὐτοῦ γνησίους 80 

υἱοὺς ἄλλους τινὰς παρ’ αὐτόν. τί δὲ καὶ τὸ »ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σες; 

τ: Ε!. Ζὰ δύναμιν τοῦ θεοῦ 1. Κζοτ.Ι,24 3 δθργ. 1,3 4 11. Κοσ. 4,4 ΟΗ͂, κατά φύσιν 
αι. θέσει νε]. Οτίρθηθθ ἄθ ῥιίπο. 1 2,4. (33, 2--3ῳ): ποὴ ῥΡδγ δαορίίοποπι βρί τί Β]ἰυ5 Εἰ οχ στ πβθουβ, 5 

πδΐυτα ΠΠπ5 ϑϑὲ, δίθμθ δοθῇ Κορἔβομβϑαβ ΚΚοσήτη. Ζιὶ αἴ θβασ 5.6116 τ2ῇ. ΨΕῖ. οὔβῃ 5. 21,12 13 Ζυ 

ἡ τοῦ θεοῦ σοφία νεῖ. 1. Ἰζοτ. 1,,Ζ,4 [ Ζα αὐτοαλήθεια νρῖ. Οτίρομεβ ἰπ 7108. Ἱ 6, 38 (ττ4, 22) 

τγ7{18 11. Ἰζογ. 6, 14---15 19 Ῥῖζον. 24,54; 1. Ἰζογ. το, 4 20 [π ἀδσ Βευγίοϊυπρ ἄθτ Πρ] 

Το] βῈ ΑἸθχαπᾶθσ οἤδηθαν Οὔίρθηθβ, ἄθσ 16 ἘΏΡΕΙ ἰπ ΕΠ οκδιομέ δυΐ ἰτο Ἐτσβομαήδπιηρ παρϑη. 6 Μθηβοθθη 

βίϑι!ς: νρ]. ἀς ργίπο.ῖ, 8 υπὰ Ἡμπεῖ, Οπρεπίαπα 11 αὰ. 5,11.12 22 ῬὮΪ. 2,1τἪα 228. Ετη.8,15 24 Ζὰ 

ἄθι Οσεδροπ θοσβέθιππρ ἄοτ φύσει υἱοί τοῖξ ἄθῃ κατὰ χάριν υἷοί νρΕὶ]. Ἰταπὅπβ ο. βοσ, ΠΠ, τὸ (5241. 

Θειθγθη); Εοσδοίεοη αὶ Οτίροπϑϑ ἱπ Το. ΧΙ 24,213 (359, 15); Οτίβομϑβ ἰπ 6ρ. δὰ ἔοῃμῃ. ΝἯΙ, τ (ΝΊΙ, 8687 

ΤΟτατηδίζβο)}; Μδτο61] ν. Απόγγῶ ἔτρ. 41 (192, 18. ἹΚΙοβίθστλαπη); Αἴπδη. ἄθβ ἄβοσγ. πὶ. 22 (1 228 Β(0) 

2627 Ἐπι. 8,32 28729 Με. 3,17; 17,5 29730 Ἐς, 2,7 31 Ῥ5, 109,3. δε]. ὕτκ. 6 

5.13,17 υπά ὕπκ. 4Ὁ 5.9, 2 

Τμοοά. (ἃ π᾿ 8 2) ΤΆ. 

2 τἄλλα ΤῊ. 4 ἀεί Ὁ» ΤᾺ. 5 ἔστιν ἀεί Σ»' ΤᾺ. | τῷ] τὸ ΟΕ ΤΆ. 6 συναναιρεῖται --- 

χαρακτηριζόμενος] συναιρεῖ κἀκεῖνον τὸν πάντως ὑπ᾽ αὐτοῦ χαρακτηριφζόμενον ΤῊ. 8 γὰρ τρόπον “- 
ῃ ΤῊ. 12 παρὰ τούτου] παρ’ αὐτοῦ 52 ΤΆ. 14 Ἰωὴ᾽ ἢ τὸ ἃ ΤΕ. ἡ τωὴ᾽ τὸ 52 18 Χῷ] Χῦ 
Ιν ΤῊ. νεῖ. Ὅτι. 40 5. 8,1τ6 19 τινὸς ΤΠΟΗ ΟΣ παοῖ 5. 22, τό πρὸς Τῆεοά. ;» ΤῊ. 21 νομίμους 

ἐντολὰς 50) ΤῊ. 24 γίνονται ΤῊ. 28 υἱὸν ;» ΤΆ. 29 ἠὐδόκησα 5Ε ΤῊ. 30 καὶ 

γνησιότητα ΤΉ. 



ΒτίεΕ ΑἸεχαπάδις νὸπ ΑἸεσδηἀτίθη Ἀπ Αἰοσαπάει νοὸπ ΤἸΘσβδ]ομἰοἢ (324). οθδ 

οὐχὶ ἄντικρυς τῆς πατρικῆς μαιώσεως φυσικὴν ἐνδείκνυται υἱότητα, οὐ τρόπων ἐπι- 

μελείᾳ καὶ προκοπῆς ἀσκήσει, ἀλλὰ φύσεως ἰδιώματι ταύτην λαχόντος; ὅθεν καὶ ἀμετά- 

πτῶωτον ἔχει τὴν υἱότητα ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ πατρός. τὴν δὲ τῶν λογικῶν υἱοθεσίαν 

οὐ κατὰ φύσιν αὐτοῖς ὑπάρχουσαν ἀλλὰ τρόπων ἐπιτηδειότητι καὶ δωρεᾷ θεοῦ καὶ μετα- 
5 πττώτην οἶδεν ὁ λόγος: »ἰδόντες γὰρ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων 
ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναΐκας« καὶ τὰ ἑξῆς: καὶ »υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δέ με 
ἠθέτησαν«κ διὰ Ἡσαΐου εἰρηκέναι τὸν θεὸν ἐδιδάχθημεν. 

Πολλὰ λέγειν ἔχων, ἀγαπητοί, παρέρχομαι, φορτικὸν εἶναι νομίσας διὰ πλειόνων 8ὅ 
διδασκάλους ὁμόφρονας ὑπομιμνήσκειν. αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε οὐκ 

το ἀγνοοῦντες, ὅτι ἡ ἔναγχος ἐπαναστᾶσα τῇ ἐκκλησιαστικῇ εὐσεβείᾳ διδασκαλία ᾿Εβίωνός 
ἐστι καὶ ᾿Αρτεμᾶ καὶ ζςῆλος τοῦ κατὰ ᾿Αντιόχειαν Παύλου τοῦ Σαμοσατέως, συνόδῳ καὶ 

κρίσει τῶν ἁπανταχοῦ ἐπισκότων ἀποκηρυχθέντος τῆς ἐκκλησίας" ὃν διαδεξάμενος 80 

Λουκιανὸς ἀποσυνάγωγος ἔμεινε τριῶν ἐπισκόπων πολνετεῖς χρόνους. ὧν τῆς ἀσεβείας 

τὴν τρύγα ἐρροφηκότες νῦν ἡμῖν οἱ ἐξ οὐκ ὄντων ἐπεφύησαν, τὰ ἐκείνων κεκρυμμένα μοσχεύ- 
16 ματα, "Αρειός τε καὶ ᾿Αχιλλεὺς καὶ ἡ τῶν σὺν αὐτοῖς πτονηρευομένων σύνοδος. καὶ οὐκ 87 

οἶδ᾽ ὅπως ἐν Συρίᾳ χειροτονηθέντες ἐπίσκοποι τρεῖς διὰ τὸ συναινεῖν αὐτοῖς ἐπὶ τὸ χεῖρον 

ὑπεκκαίουσι, περὶ ὧν ἡ κρίσις ἀνακείσθω τῇ ὑμετέρᾳ δοκιμασίᾳ: οἱ τὰς μὲν τοῦ σωτηρίου 
πάθους ταπεινώσεώς τε καὶ κενώσεως καὶ τῆς καλουμένης αὐτοῦ πτωχείας καὶ ὧν ἐἔπι- 

κτήτους ὁ σωτὴρ δι᾽ ἡμᾶς ἀνεδέξατο φωνὰς διὰ μνήμης ἔχοντες, τπταρατίθενται ἐπὶ παρα- 

20 γραφῇ τῆς ἀνωτάτω καὶ ἀρχῆθεν αὐτοῦ θεότητος, τῶν δὲ τῆς φυσικῆς αὐτοῦ δόξης τε 
καὶ εὐγενείας καὶ παρὰ τῷ πατρὶ μονῆς σημαντικῶν λόγων ἐπιλήσμονες γεγόνασιν " 

οἷόν ἐστι τὸ »ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐἔσμενά. ὅπερ φησὶν ὁ κύριος, οὐ πατέρα ἑαυτὸν ἀνα- 88 
γορεύων οὐδὲ τὰς τῇ ὑποστάσει δύο φύσεις μίαν εἶναι σαφηνίφτων, ἀλλ’ ὅτι τὴν πατρι- 

κὴν ἐμφέρειαν ἀκριβῶς πέφυκε σώτειν ὁ υἱὸς τοῦ πατρός, τὴν κατὰ πάντα ὁμοιότητα 
55 αὐτοῦ ἐκ φύσεως ἀπομαξάμενος καὶ ἀπαράλλακτος εἰκὼν τοῦ πατρὸς τυγχάνων καὶ τοῦ 

πρωτοτύπου ἔκτυπος χαρακτήρ. ὅθεν καὶ τῷ τηνικαῦτα ποθοῦντι ἰδεῖν Φιλίπππῳ ἀφθόνως 89 

48. νεῖ. ὕσκ. 8 (5ομ1ι8), ΑἸοχαμάθσ ψοπᾶθέ δἰ βάρει ἀϊ6 ἄοτὲ ρεδιυβεογτία Απβίομέ 5|6 ἀδη. 

6,28. υ. 4 67 768. 1,2. Με]. ὕτκ. 8 5.17,1 91. ΤΠ655. 4,9 το, ἍΝ επη δυοῇ 

ἄεν ψογνπιτέ ἄθ5 ἘΒΙ Ομ ἴβτσβ σερεπ ῬΔᾺ] νη ϑαιποβαίβ ππὰ βεὶπα ΑΠΏΒΩΡΟΓ βολ νοῦ αἰθβοσ Ζϑὶξ πίοι 

πδομείβθη 18 8βὲ, 5ὸ Σὔτε ἄοςβ ἅϊ6 ΝΟππαηρ ἄε5. Ατίθπιβα δὰ ἀἰθ Ψεσπιαίθηρ, ὅιβ ἀἅϊ6 ψετθίπάυπρ 468 

Αὐτὰ ταἱϊῦ Ασέθπηδϑ ὑπαὶ ἀδηδοῦ πος ῬΔῺ] ἄυτοι 448 Θ'.υ πο ΔΙ βομσθῖθεη νοὶ 268 (Επ85. Ἡ. ΕἙ. ΝΣ 30, 17; 

712, 231.) νογδηαθῦ ἰδὲ. Αὐοὴ Αὐἰμαπδβϑίαβ ἀθ δγτι. 20 (1 733 Ο) 5:61} ἱπὶ ΔῃβοΏ αι β ἀπ βοὶῃ Ἐδέαγας ὕδροσ 

᾿Αβίοταβ αἴθ Ατίαπον σὰ Ατγίθιμαϑ. ᾿Ὀΐθ Ζαυβδιητηθηβξθ]υπρ 465 ἘΡίου Ὀσνν, ἄθγ ἘΡἰοπίΐεπ, 16 416 σοίμοῖς 

ἄδ5 ϑοῖηαβ Ἰθυρτιοπ, τπλϊὲ Ῥ8}] ν. ϑαπιοβαΐίβ, ἄθσ Ἰδϑϑὺβ ἄδπ Ομτίβέυβ- οἱὲ παπηΐθ, ἀρὸσ Ὀεβίστε, ἄδβ 

ΟὨτίβίιβ ΝΟΣ βείποσ 161 Ῥ]Π] Ομ π θρυτέ Οσοίέ βανεβει βοΐ, πᾶδὲ βίο δυοῖ θεαὶ Ἐυπβε Ὁ 6οο]. ἔμ60], Τ 14,1. 

2 (7γ4,138.). Αὐοᾷ βερὲπ Οτρβθπθβ ΣΟ Ιη8Πη αἷθ ρ]εϊομθ ΑΠΚΙαρα, νρ]. ῬδιΏΡΒΠ] 5 ΔΡοϊορία ῥτὸ 

Οτίροπθ 1 5 (Ορϑῖα Οὔρϑηΐβ δ. Τοτησηδίζβοι 24,354): ἐοτγέϊα,,. συοᾶ ἀϊουπέ δαπὶ βεουπᾶππηι Ατίθπιδτη 

ν6] Ῥδυϊυτη ϑασπιοβδέδπαμηθα Ῥυσαπιὶ Βοπιίπθτα 14 εδὲ ποὴ οἰΐαιι ἄδυστη ἀΐοοσαε Ομηβέασα δ]Ἰίπτη (οὶ. 

13 Τιοοῖβ παὲ Ῥανίθβθη, ἀ848β8 Τλιϊκίδηι πϊομέ, τνἱθ πηαᾶτὶ ὈΪΒΗΘΣ ΘηπΠβἤτη, ὅδ πὲϊοσηθάιεομα Μϑσενσεσ 815 

ἄετῃ 78τα 311 ἰϑὲ, βοηάδσῃ εἶπ βοβιβιηδίβομοσ Βίβομβοΐέ ἄθγ Οδσποίπαθ ἄθβ ῬΔῈ] ν. ϑαιηοϑαΐα ἴῃ Απίἰ- 

ΟΟὨΐδη, βἰθηθ ᾿οοΐβ, Ῥϑα]πβ ν. ϑαιποβαία 95. 1838, ΑἸθχδπαᾶβδσ βἐθ]1: Ασίτιβ ὑπ βοίθθ σθποββθη πιϊξ ἘΡίομ, 

ἈΑτίοσηδβϑ, ῬδῈ] ὑπᾶ Τα κίαπ Ζιβαιατηθη, το} οσ Ψία ἀἴδθβα ἄϊα (ούμοιε ἄδβ Θοβηβθβ ἴθ ΑΡγβάβ εἔἴείδ. 

ΝΙΟΙΣ 15ὲ ἄστη ρβϑβαρέ, 488 Ατὴὰβ ἄθσ ΘΟ ὕ16σ ἀἴθβοσ ζοίζεσ ραύγθβθη ἰδὲ 16 Νϑοῖ 50Ζ. ΓἼ5,11 βἰπά ἀϊ8 

ἄτεὶ Βιβομδίθ ΕσβοΡ νομ (ἄβαγεα, Ῥϑυπίη νοι Ὑγτιιβ τππᾶὰ Ῥδίσορ μι] νὸπ ΘΙ ΠΟΡΟ]15 18 νεῖ. 

ῬΙΪ. 2, γί. 5. οὔθ 8. 20, 72. 18 Ζὰ πτωχείας νρ]. 11. Ἰζογ. 8,9 21 Ζὰ μονῆς νρ]. ΤᾺ. 14,23 

22 ΤΠ. 1ο, 30 231. νρ]. α16 Αὐϑέταπροπ ὕτῖς. 8 5. τό, τῇ, ἃ. τι. 6 5. 13,8 

ἸΒδοοάᾶ. (ἃ πὶ 5 2) ΤᾺ. 

6 καὶ τὰ ἑξῆς] ἐξ αὐτῶν ΤΙ». (νεῖ. 1,.ΧΧ) ἡ τὸν θεὸν εἰρηκέναι “- Ὁ ΤᾺ, τι Σαμωσατέως ΤᾺ. 
14 ἐπεφύησαν (βἰο 1) - λέγοντες ΤΆ. 15 ᾿Αχιλλᾶς εΥ͂ ΤῊ. 16 τὸ] τοῦ 5 ΤᾺ. το τῇ χεῖρον 
ὑπεκκαίουσι ΤῊ., ΔΡεσ χεῖρον -ἰ τε πὶ ὑπεκκαίοντες Α 5Ζ 22 πατήρ - μου 50ν | ὅπερ] ὥσπερ ΤΙ. 
23 τῇ] ἐν τῇ ΤΆ. ᾿ 

Αἰδαπαβίυθ {Π. 4 



96 ὕσίκυπάε 14. 

ὁ κύριος ἐμφανίξει, πρὸς ὃν λέγοντα »δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρας λέγει: »ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ 
ἑώρακε τὸν πατέρα«, ὥσπερ δι᾽ ἐσότττρου ἀκηλιδώτου καὶ ἐμψύχον θείας εἰκόνος αὐτοῦ 

40 θεωρουμένου τοῦ πατρός. ὧν ὅμοιον ἐν ψαλμοῖς οἱ ἁγιώτατοί φασιν᾽ »ἐν τῷ φωτί 
σου ὀψόμεθα φῶςς«. διὸ δὴ καὶ ὁ τιμῶν τὸν υἱὸν τιμᾷ τὸν πατέρα, καὶ εἰκότως: πᾶσα γὰρ 
ἀσεβὴς φωνὴ εἰς τὸν υἱὸν λέγεσθαι τολμωμένη εἷς τὸν πατέρα τὴν ἀναφορὰν ἔχει. 

41 Καὶ τί λοιπὸν ἔτι θαυμαστὸν ὃ μέλλω γράφειν, ἀγαπητοί, εἰ τὰς κατ’ ἐμοῦ ψευ- 
δεῖς διαβολὰς καὶ τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν λαοῦ ἐκθήσομαι; οἱ γὰρ κατὰ τῆς θεότητος 

τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ παραταξάμενοι οὐδὲ τὰς καθ’ ἡμῶν ἀχαρίστους παροινίας παρ- 
αἰτοῦνται λέγειν’ οἵ γε οὐδὲ τῶν ἀρχαίων τινὰς συγκρίνειν ἑαυτοῖς ἀξιοῦσιν οὐδὲ οἷς 
ἡμεῖς ἐκ παίδων ὡμιλήσαμεν διδασκάλοις ἐξισοῦσθαι ἀνέχονται, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν νῦν 10 

πανταχοῦ συλλειτουργῶν τινα εἷς μέτρον σοφίας ἡγοῦνται, μόνοι σόφοὶ καὶ ἐπιστή- 
μονες καὶ δογμάτων εὑρεταὶ λέγοντες εἶναι καὶ αὐτοῖς ἀποκεκαλύφθαι μόνοις, ἅπερ οὐδενὶ 
τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον ἑτέρῳ πέφυκεν ἐλθεῖν εἰς ἔννοιαν. 

42 "Ὁ ἀνοσίου τύφου καὶ ἀμέτρου μανίας καὶ μελαγχολικῆς ἡρμοσμένης δόξης κενῆς 

48 καὶ σατανικοῦ φρονήματος εἰς τὰς ἀνοσίους αὐτῶν ψυχὰς ἀποσκιρτήσαντος. οὐ κατή- 10 

δεσεν αὐτοὺς ἡ τῶν ἀρχαίων γραφῶν φιλόθεος σαφήνεια, οὐδὲ ἡ τῶν συλλειτουργῶν σύμ- 
φῶνος περὶ Χριστοῦ εὐλάβεια τὴν κατ᾽ αὐτοῦ θρασύτητα αὐτῶν ἠμαύρωσεν. ὧν οὐδὲ 

τὰ δαιμόνια τῆς ἀνοσιουργίας ἀνέξεται, φωνὴν βλάσφημον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 

εἰττεῖν φυλαττόμενα. 

44 Ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν κατὰ τὴν παροῦσαν δύναμιν ἐπιπορίσθω πρὸς τοὺς ἀπαι- 

δεύτῳ ὑλακῇ κατὰ τοῦ Χριστοῦ κονισαμένους καὶ τὴν εἰς αὐτὸν εὐσέβειαν ἡμῶν συκο- 
φαντεῖν πρροθεμένους. φασὶ γὰρ ἡμᾶς οἱ φληνάφων ἐφευρεταὶ μύθων ἀποστρεφομένους 
τὴν ἐξ οὐκ ὄντων ἀσεβῆ καὶ ἄγραφον κατὰ Χριστοῦ βλασφημίαν ἀγέννητα διδάσκειν 

δύο, δυοῖν θάτερον δεῖν εἶναι λέγοντες οἱ ἀπαίδευτοι ἢ ἐξ οὐκ ὄντων αὐτὸν εἶναι φρονεῖν 

ἢ πάντως ἀγέννητα λέγειν δύο: ἀγνοοῦντες οἱ ἀνάσκητοι ὡς μακρὸν ἂν εἴη μεταξὺ 

πατρὸς ἀγεννήτου καὶ τῶν κτισθέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξ οὐκ ὄντων, λογικῶν τε καὶ ἀλόγων. 
Αὖ ὧν μεσιτεύουσα φύσις μονογενής, δι’ ἧς τὰ ὅλα ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησεν ὁ πατὴρ τοῦ 

θεοῦ λόγου, ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὄντος πατρὸς γεγέννηται: ὡς καὶ αὐτός που διεμαρτύρατο 

λέγων ὁ κύριος: »ὁ ἀγαπῶν τὸν πατέρα ἀγαπᾷ καὶ τὸν υἱὸν τὸν ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένονκ«. 
406 Περὶ ὧν ἡμεῖς οὕτως πιστεύομεν, ὡς τῇ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ δοκεῖ εἰς μόνον 

τ{2 7ΤᾺ. 14, 8---ο 2 νΕ]. ζὰ ἐσόπτρου πα. εἰκόνος 580. 58]. γ,26 ὰ. Περγ. 1,3 3[4 ῬΒ. 35,10, 

4 νρὶ. 78. 5,23 6 νεὶ. 5. 21, Ἵζἕ. 118Ὲ. νεῖ. ἄθη Απίδηρ νοῦ Ατίιβ’ Ὑμδ]οῖα θεὶ Αἴμδη. Οσ. 1. ς. 

Ατδῃ. 5 (1 408 Ε---,“οο Α) 23 Ηϊοσγ πίτητηΐ ΑἸοχαπάοσ ἀθα  ομ Βαζὺρ δυΐ ἄϊα ἀεάδηϊχοη ἰπ τι. 8 

5. 16, 18. ΑἸΙ5ὸ Ῥϑυϊηυβ μϑὲ νυ γι οἢ εἰποπ Βτίεῖ δη ΑἸΘχϑηᾶδσ ροβομτ ἐπ πολέ ἄδσα ἰὮση νὸμ ἘΠΒΘΡ νοὰ 

ΝΙΚοπηθάϊθη νου βομ] ρθηθη 1π|8]}, βίο Ὅτι. 9 25 Οἤροηδβ 'ἰπ 70}. ΠῚ το, 75 (65, 17): ἀγέννητον 

μηδὲν ἕτερον τοῦ πατρὸς εἶναι πιστεύοντες ..., 46 ρῆπο, Ι 2,6 (35, 8); Τίοπγϑβ. ΑἸοχ. ο. ϑαθοίαπι Ῥοὶ 

Ἐυ560 Ῥσδεβρ. ὃν. ΝῚ: το (333 ἅ 7 Οαἰβοζά -- 183,8 Ἐδ] ο6) 26 Ευ56}0 Τότα, ον. ΙΝ 6,3 (158, 298.), 

το, 16 (167, 3481.}: μέσος τε ἑστὼς (8ο. Χριστὸς) θεοῦ τοῦ ἀγενήτου καὶ τῶν μετ’ αὐτὸν γενητῶν υπᾶ 1.405 
12,6 (231,14) -Ξ- ΤΏΘΟΡΗ. 1 24 (47, 12): μεσεύων ἁἀμηγέπη καὶ συνάγων πρὸς τὸν ἀγέννητον τὴν γεν- 

νητὴν οὐσίαν 291 ΤῈ. 5,1 308. Ζι ἄϊεθοια ΟἸδυθοηϑθοκεηπίπίὶβ ἰδὲ 485 νὸπ ἄδθσ Απίϊο- 

ΟΠ ΘΠΙΒΌΒΘη ϑυποᾶθ ῥσγοιπ]βίογία (Ὁ τις. 18) 'Ζὰ νεγρ]θίομοῃ. Ηΐη ὑπᾶ ν]εάθγ νἱγὰ δυο} δὺΐ 416 ΕΌΓΠΙΕΙ 

465 Ατίυιβ ὕτι. 6 Βεοζειρ ρβεποιηπιθι. ΝΕ]. δυο Οτίρθποβϑ᾽ Ῥγδοίδεϊο ζὰ ἀδ ῥεὶποὶρ 5 30- -Η. 27,1 μόνον 

ἀγέννητον νεῖ. ὕτκ. 6 8. 12,4 

Τμεβοά. (ἀ πὶ 8 2) ΤΆ. 

1 ἐμφανίζει!] ἐμφαίνει ΤᾺ. 2 αὐτοῦ εἰκόνος “- ΤῊ. 6 ἔτι] ἐστι 5 ΤΆ. 7 λαοῦ ἡμῶν “ΠΤ. 
8 ἀχαρίστους] ἀχρήστους ΤῊ. ααἰ12 ἐπιστήμονες νΕ]. 765. 5,21 ΤΠ ομος ἀκτήμονες Ὑπεοά. ΤΆ. 

15 ἀποσκιρτήσαντος Ορ. νρῖ. 5. 19, 5. 80 1845 δυοῖ Οαββίοδοτ: νϑβϑιποπέασ ἰμπβ]Πθπβ. ἀποσκιρώσαντος 
ΤΒεοά, (4π5) ΤᾺ., ἄδπη ἰδὲ δροσ εἰς ζιι βίσείομβεπ ἐγσκηνώσαντος Ἰπεοά. (1) 17 ἡμαύρωσεν] 

ἠμέρωσεν ΤἈ. 20 ἐπιποορίσθω ΤῊ. ἐπηπορήσθω ΑΒ 4115 Η55. ἀμιάοτβ 21 ὑλακῇ] ὕλῃ ἸΒεοά. (885. ] 

τοῦ; ΣΎΒ. 22 προσϑεμένους ΤᾺ. 23 [24 δύο ἀγέννητα διδάσκειν ““ ΤῊ. 20 καὶ ;» 52 ΤΆ. νε]. 1. 1. 
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ΒηεΓ ΑἸεχδηάειβ γ ΑἸεχδ ἀτίθη δπ ΑἸΘΧΑ οι νὸπ Ὑ ΠΕ ββα οπῖοα (324), ΡΥ 

ἀγέννητον πατέρα, οὐδένα τοῦ εἶναι αὐτῷ τὸν αἴτιον ἔχοντα, ἄτρεπτόν τε καὶ ἀναλλοί- 

ὦτον, ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα, οὔτε πτροκοτπτὴν οὔτε μείωσιν ἐπιδεχόμενον, 

νόμου καὶ προφητῶν καὶ εὐαγγελίων δοτῆρα, πατριαρχῶν καὶ ἀποστόλων καὶ ἁπάντων 
ἁγίων κύριον καὶ εἰς ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ μονογενῆ, γεννη- 

5 θέντα οὐκ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ὄντος πατρός, οὐ κατὰ τὰς τῶν σωμάτων ὁμοιότη- 

τας ταῖς τομαῖς ἢ ταῖς ἐκ διαιρέσεων ἀπορροίαις, ὥσπερ Σαβελλίῳ καὶ Βαλεντίνῳ δοκεῖ, 
ἀλλ’ ἀρρήτως καὶ ἀνεκδιηγήτως, κατὰ τὸν εἰπόντα, ὡς ἀνωτέρω παρεθήκαμεν: »τὴν 

γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; « τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ πάσῃ τῇ γενητῇ φύσει ἀπεριεργά- 

στου τυγχανούσης, καθὼς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἀπεριέργαστός ἐστι διὰ τὸ μὴ χωρεῖν τὴν 

10 τῶν λογικῶν φύσιν τῆς πατρικῆς θεογονίας τὴν εἴδησιν. ἅπερ οὐ παρ᾽ ἐμοῦ δεῖ μαθεῖν 

ἄνδρας τῷ τῆς ἀληθείας πνεύματι κινουμένους, ὑπηχούσης ἡμᾶς καὶ τῆς φθασάσης 

Χριστοῦ περὶ τούτου φωνῆς καὶ διδασκούσης »οὐδεὶς οἶδε τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ 

υἱός: καὶ οὐδεὶς οἷδε τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ π᾿ατήρ«. ἄτρεπτον τοῦτον καὶ ἀναλλοίωτον 
ὡς τὸν πατέρα, ἀπροσδεῆ καὶ τέλειον υἱόν, ἐμφερῆ τῷ πατρὶ μεμαθήκαμεν, μόνῳ τῷ ἀγεν- 

16 νήτῳ λειπόμενον ἐκείνου. εἰκὼν γάρ ἐστιν ἀττηκριβωμένη καὶ ἀπαράλλακτος τοῦ πατρός. 
πάντων γὰρ εἶναι τὴν εἰκόνα πλήρη δι’ ὧν ἡ μείζων ἐμφέρεια δῆλον, ὡς αὐτὸς ἐπαίδευσεν 

ὁ κύριος »ὁ πατήρ μου« λέγων »μείφων μού ἐστικ. καὶ κατὰ τοῦτο καὶ τὸ ἀεὶ εἶναι τὸν 

υἱὸν ἐκ τοῦ πτατρὸς πιστεύομεν  »ἀπαύγασμα γάρ ἐστι τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς πατρι- 
κῆς ὑποστάσεως«, ἀλλὰ μή τις τὸ ἀεὶ πρὸς ὑπόνοιαν ἀγεννήτου λαμβανέτω, ὡς οἴονται 

50 οἱ τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια πεττωρωμένοι" οὔτε γὰρ τὸ ἦν, οὔτε τὸ ἀεί, οὔτε τὸ πρὸ αἰώ- 
νων ταὐτόν ἐστι τῷ ἀγεννήτῳ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽, ὁτιοῦν ἀνθρώπων ἔννοια ὀνοματοποιῆσαι 

σπουδάσει, δηλοῖ τὸ ἀγέννητον (ὼς καὶ ὑμᾶς οὕτως ἐκδέχεσθαι πιστεύω καὶ τεθάρρηκα 
τῇ περὶ πάντων ὑμῶν ὀρθῇ προθέσει), κατὰ μηδένα τρόπον τούτων τῶν ὀνομάτων τὸ 

ἀγέννητον δηλούντων. ἔοικε γὰρ οἷονεὶ χρόνων εἶναι παρέκτασις ταῦτα τὰ ὀνόματα, 
85 τὴν μέντοι κατ᾽ ἀξίαν τοῦ μονογενοῦς θεότητα καὶ οἷον ἀρχαιότητα σημαίνειν μὴ δυνα- 

μένων, τῶν δὲ ἁγίων ἀνδρῶν ὡς δύναμις ἑκάστῳ ἐμφανίσαι τὸ μυστήριον βιαζομένων 

καὶ συγγνώμην αἰτούντων παρὰ τῶν ἀκροατῶν δι᾽ εὐλόγου ἀπολογίας διὰ τοῦ λέγειν: 
εἰς ἃ ἐφθάσαμεν. εἰ δέ τι παρὰ τὸ ἀνθρώπινον διὰ χειλέων φθέγμα μεῖτόν τι προσ- 

δοκῶσιν οἱ ἄνδρες, τὰ ἐκ μέρους αὐτοῖς γνωσθέντα καταργεῖσθαι λέγοντες, δῆλον ὅτι 
40 πολὺ τοῦ ἐλτειιτομένου λείπεται τὸ ἦν καὶ τὸ ἀεὶ καὶ τὸ πρὸ αἰώνων: ὅπερ δ᾽ ἂν ἦ, οὐκ 

ἔστι ταὐτὸν τῷ ἀγεννήτῳ. οὐκοῦν τῷ μὲν ἀγεννήτῳ πατρὶ οἰκεῖον ἀξίωμα φυλακτέον, 

1 χὰ αἴτιον νεῖ. ορθπᾶδ 85. 13,8 τ2 Ζὰ ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον νεῖ. εἴραπᾶα 5. 12,6 3 χὰ 

νόμου οἴο. νῃῖ. οθεπᾶα 5. 12,61. Οὔβεπθβ ἄδ ὑτίπο. 1 ρσγβϑεῖ. 4 (1ο, 3): [6ρβ6πὶ δὲ ρσορῃμβίαβ δὲ δνδηροιία 

'ρ88 ἀβαϊ 6 Σαβελλίῳ καὶ Βαλεντίνῳ νεῖ. Θαπάξ, 5. 12, το ἢ. γ8. νρὶ]. οὔδπ 5. 23,5 8.: 165. 53,8 

αὰ νεῖ. σὰ τῷ τῆς ἀληϑείας πνεύματι 71}. 16,13 1213 ΜΊ. τι, 27 υἰομὲ ρϑης ψδγε!ο ἢ νρ]. 5. 23,9 ἔ. 

816 ἘἙ. δβεβρογρ, 16 ϑγποᾶβ νοῦ ἀπίϊοομίεπ 5. 1301. Θομυγ οι Ὀοβίεμε, ννὶβ Θθοροῖρ βομδαρέεί, 'π ἄδσ 

ΑΡϑιομὲ ἄςεβ Ζιίδίεβ δὴ ἀϊθβοσ 5:.6116 οἷῃ Ζυβατησλθμδηρ ταὶΐ βείπμοσ Αὐννθηάαπρ ἴῃ ἀ6πὶ Δη  ΟΟΠμ ΘΠ ΒΟΉ 6 η. 

Θυταροὶ τι. 18 5. 38,20 ἢ. Τεπη Ὠΐοσ 5011} 65 περδίϊν θενείβεη, 448 Ἰκοῖπα Κτθδίασ 85 ϑεβεη 65 ν δίοσβ 

πᾶ 685 Θοῆπαβ δγίαββθῃ κᾶπθ. ΗΠ ΠΡΈρΡΕΩ ἱπὶ ΑΠΠΟΟΠΘΠῸ πὶ πη 85 δνοτέ σϑρθῃ Ατσῆνβ (νῈ]. α1|ς. 4 

5. 8,41) Ῥοϊεπηϊβίοσαη νρ]. 7}. το, 15, όσϑὰ υἱο]]οἰοῖε ἄθτ ϑΜογέδιπς Ὠἰπννοῖβὲ 13 Ζὰα ἄτρεπτον εἴο. 

νρΊ. ὕτὶκ. 6 5. 12,9 17 7ἢ. 14,28 νρ]. τὶ. 3. 5. 5,3 τηἰτ8 νεῖ. ΑἸοχαηᾶογ Ῥοὶ Ατίυβ ὕσικ σα 

5.,.2,3 1819 Ἡδῦσγ. 1,3 24 Ναὶ. Οὔροπεβ ἄβ ρῆπο. ἵν΄ 4,1 (350, 198.) ἀπά 1 3,4 

(54, 144). Μεῖ. δυο Ῥίδίοπ Τίπιδθυβ 37 6, Ζίίϊθσ νοῦ Ἐπ5. ῬΓᾶβθρ. ον. ΧΙ 9 (524 ἃ 5 Οἰβοτά). 

28 ῬΆΪ. 3, τό 28Η.. νρ]. 1. Ἰζογ. 13, 8--12 

Ὑμεοά. (Α ἢ 8 2) Τῇ. 

2 οὔτε:] οὐδὲ ΤῊ. 5 πατρὸς ἀλλ’ ἐκ τοῦ ὄντος “- ΤῊ. 6 διαιρέσεως 5 ΤΕ. 8 γεννητῇ ΑΗ5Ό)], 
13 καὶ Ὀ5 πατήρ ;» ΤῊ. 14 ἐμφερεῖ ΤῊ. μεμαθήκαμεν » 82 ΤᾺ. τό δῆλον] δηλοῦ {{αι ΤᾺ. 
ἄδσ δυπὶ ὡς αὐτὸς νεχυίβομί ΤΗ. 17 ἄδοσ δυπι νομῇ πατήρ ὈΪ5 καὶ! νϑυννίϑομε ὑπ ἀβμοσ πίοι 8 δτ- 

Κϑῦηρασ ΤᾺ. τη[τ8 ἀδς Ἄδυπι τὸν υἱὸν Ὀὶβ 18 πιστεύομεν νετνηβομξ, ἀβῆοσ πίομὲβ θυκθηπραγ ΤΆ. 

21 ὀνοματοποιῆ ΤῊ. 25 οἷον] οἱονεὶ ΤῊ. 30 ἢ] εἴη Ὁ ΤῊ. | οὐκ ἔστι] οὐκ ἔτι 5ΘΥ̓ΏῚ 31 τὸ οἰκεῖον Υ ΤΆ. 
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οΒ ὕτκυπᾶάθ 14, 15. 

μηδένα τοῦ εἶναι αὐτῷ τὸν αἴτιον λέγοντας τῷ δὲ υἱῷ τὴν ἁρμότουσαν τιμὴν 
ἀπονεμητέον, τὴν ἄναρχον αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς γέννησιν ἀνατιθέντας. καὶ ὡς 
ἐφθάσαμεν αὐτῷ σέβας ἀπονέμοντες, μόνον εὐσεβῶς καὶ εὐφήμως τὸ ἦν καὶ τὸ ἀεὶ 

καὶ τὸ πρὸ αἰώνων λέγοντες ἐπτ᾽ αὐτοῦ, τὴν μέντοι θεότητα αὐτοῦ μὴ παραιτούμενοι, 

ἀλλὰ τῇ εἰκόνι καὶ τῷ χαρακτῆρι τοῦ πατρὸς ἀπηκριβωμένην ἐμφέρειαν κατὰ πάντα ὁ 

ἀνατιθέντες, τὸ δὲ ἀγέννητον τῷ πατρὶ μόνον ἰδίωμα παρεῖναι δοξάφοντες, ἅτε δὴ καὶ 

αὐτοῦ φάσκοντος τοῦ σωτῆρος »ὁ πατήρ μον μείφων μού ἐστιν. 

δ8 Πρὸς δὲ τῇ εὐσεβεῖ ταύτῃ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ δόξῃ, καθὼς ἡμᾶς αἱ θεῖαι γραφαὶ 

διδάσκουσιν, ἕν πνεῦμα ἅγιον ὁμολογοῦμεν, τὸ κινῆσαν τούς τε τῆς παλαιᾶς διαθήκης 

ἁγίους ἀνθρώπους καὶ τοὺς τῆς χρηματιξούσης καινῆς παϊδευτὰς θείους" μίαν καὶ μόνην 10 

καθολικὴν τὴν ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν, ἀκαθαίρετον μὲν ἀεὶ κἂν πᾶς ὁ κόσμος αὐτῇ πολε- 

μεῖν βουλεύηται, νικηφόρον δὲ πάσης τῆς τῶν ἑτεροδόξων ἀσεβεστάτης ἐπαναστάσεως, 

εὐθαρσεῖς ἡμᾶς κατασκευάξοντος τοῦ οἰκοδεσπότου αὐτῆς διὰ τοῦ βοᾶν: »θαρσεῖτε, ἐγὼ 

θ4 νενίκηκα τὸν κόσμον. μετὰ τοῦτο τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν οἴδαμεν, ἧς ἀπαρχὴ 

γέγονεν ὁ κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, σῶμα φορέσας ἀληθῶς καὶ οὐ δοκήσει ἐκ τῆς θεο- 15 

τόκου Μαρίας νἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίαςε, ἐπιδημήσας τῷ γένει 

τῶν ἀνθρώπων, σταυρωθεὶς καὶ ἀποθανών, ἀλλ’ οὐ διὰ ταῦτα τῆς ἑαυτοῦ θεότητος ἦτ- 

τῶν γεγενημένος, ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ἀναληφθεὶς ἐν οὐρανοῖς, καθήμενος γὲν δεξιᾷ τῆς 

μεγαλωσύνηςς. ΄ 

δῦ Ταῦτα ἐκ μέρους ἐνεχάραξα τῇ ἐπιστολῇ, τὸ καθ᾽ ἕκαστον ἐπ᾽ ἀκριβείας γράφειν 30 
φορτικόν, ὡς ἔφην, εἶναι νομίσας, διὰ τὸ μηδὲ τὴν ἱερὰν ὑμῶν ταῦτα λεληθέναι σπουδήν. 
ταῦτα διδάσκομεν, ταῦτα κηρύττομεν, ταῦτα τῆς ἐκκλησίας τὰ ἀποστολικὰ δόγματα, 

ὑπὲρ ὧν καὶ ἀποθνήσκομεν, τῶν ἐξόμνυσθαι αὐτὰ βιαξομένων ἧττον πεφροντικότες, 
δύ εἰ καὶ διὰ βασάνων ἀναγκάξφουσι, τὴν ἐν αὐτοῖς ἐλπίδα μὴ ἀποστρεφόμενοι. ὧν ἐναν- 

τίοι γενόμενοι οἱ ἀμφὶ τὸν "Αρειον καὶ ᾿Αχιλλέα καὶ οἱ τῆς ἀληθείας σὺν αὐτοῖς πολέμιοι 96 

ἀπεώσθησαν τῆς ἐκκλησίας, ἀλλότριοι γενόμενοι τῆς εὐσεβοῦς ἡμῶν διδασκαλίας, κατὰ 

τὸν μακάριον Παῦλον λέγοντα »εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίφεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα 

ἔστως κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εἶναι προσποιῆται, ἀλλὰ καὶ »εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ 

5 ΚΡ]. ζοϊ. 1,15. ΗδθρΡτ. 1,3  1π.14,28 8--28 5:6 δος ὕῖκ. 15 9 νεῖ]. Ειὰ. γ,6 

13τ4 ΤΆ. 16,33 1415 1. Ἰζοτ. 15,20 15 τὰ οὐ δοκήσει νεὶ. τις. 6 5. 12,8; ὕτιο. 7 8. 14,9. 
Οτΐξϑποβ ἄβ ρυῖπο  ῥσαϑῖ, 4 (1ο, αι): πϑίυιβ δὲ ρῬαβϑὰβ ϑϑὲ ἴῃ νου ἰδὲβ δὲ ἤῸπ ΡῈσ ῥμδηίζαβίθσω. Ζὰ θεοτόκος 

νεῖ. ΑΙθχαπάοσ ἔγρ. 5υσ. ΝΠ. ΝἼΠ. (ΡΙἰγα, Απαὶ]. βασγα ΙΝ 200), ἔθγπον Ῥείγυβ ΑἸοχ. ἔγρ. 5θγτ. 1 Ὁ (Ρίἔγα, 

Απδὶ. βϑοσὰ ΙΝ 1:88) πὰ Ῥίεγίαβ ἔγρ. ἰπ οοά, Βάᾶτγοςο. 142 (ἀ6 Βοοσ ΤΙ] 5,2 8. 171). Ζα Οτίρθμϑβ νεῖ. 5οῖγ. 

ΨΙ 32,17 (8οϑ, 8) τό Ηδθρσ, 9,26 1819 ΗΘΌγσ. 1, 3 2οἵ. νδῖ. ορϑθῃ 5. 25,8 27{28 (αὶ. ᾿,9 

28 νΕῖ. 68]. 1, 8 28 ὈΪ. 5. 29,2 1. Τίτι. 6, 31. 

ἸΒεοάᾶ. (Α ἢ 5 2) Τῇ. ϑυτζ. (1) Ξξ. 4 μετὰ ὈΪ5 18 γεγενημένος 

5 τῷ Ὁ ΒΖΤΗΕ. 6 μόνῳ ΤΆ. [παρεῖναι] εἶναι των ΤΆ. 8 τῇ εὐσεβεῖ δὲ “- ΤῈ, 9 κινῆσαν] 
καινίσαν ἀπ τι αὐτὴν ΤΆ. 12 βούληται Α5Ζ | δὲ Σ» Αδν ΤᾺ, | τῆς » ΤΆ. 14 μετὰ τοῦτο 
τὴν ἐκ νεκρῶν Ψα1ο15] μετὰ τοῦτο νεκρῶν Ὑμεοά. (1) μετὰ τὴν τῶν νεκρῶν Ὑμδοά. (ν) μετὰ τοῦτον 

ἐκ νεκρῶν Ὑμεοὰ. (λπ.} Ῥαστὰ, μετὰ τούτων νεκρῶν Ὑμεοά. (5) ΤῊ. μετὰ τούτων οἴδαμεν καὶ ἀνάστασιν 
νεκρών ὅγτ., ἀθσ ἀρεσμαιρί οἰπίρα ΑΡνοιομυπραπ πδὲ 22 κηρύσσομεν 52 ΤΙ. | τὰ τῆς ἐκκλησίας 

ἀποστολικὰ δόγματα “- ΤΆ. 24 ἀναγκάφωσι 6 ΤΆ. 25 ᾿Αχιλλᾶς εν ΤᾺ. 26 ἀπώσ- 
θησαν ΤΕ. 

«Ὅλα ϑαλλῥαλόοθα ον οοῤ λον οδὰ λαδ ἰδες ἰ κϑο σμοΣ 

-αϑῦυμβάλϑο δα. δ. 2λο ἰοον οδυδγ ον ἰδῦλος ἰλϑακοβ οἱ κύλονθλο ἰγο) ἈΔο 

Ἀσβο κϑο τλαν  ἰορλν μοσάσὰδς οἱ ον βαδδ μὰς ἐλωυμαοολος αδὸ δείμμα μος 

«ονλοογδνο βρο ἢγ5}} ἔρον ἣν το ὧδ Μὲ «υλοο ὡν ὁ ο ἀκαλιον βόας [ον ὁ ἰορδι λον, 
Ι,: Ῥιτα ΑΠΔ]. βϑᾶοσγα ΙΝ 2οοὺ τ. 1Χ 



ΑἸοχαπᾶογ νοῦ ΑἸθχαπάγίεπ δῃ ΑἸΟχαπάει ν. 7 3659 οηἶο ἃ. ΔΠ 4116 Βίβομδίε (324). 90 

μὴ προσέρχεται τοῖς ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ 

κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος« καὶ τὰ ἑξῆς, 

Τούτους οὖν ἀναθεματισθέντας ἀπὸ τῆς ἀδελφότητος μηδεὶς ὑμῶν δεχέσθω μηδὲ δ7 

ἀνεχέσθω τῶν λεγομένων ἢ γραφομένων ὑπ᾽ αὐτῶν πάντα γὰρ οἱ γόητες ψεύδονται, 

5 ἀλήθειαν οὐ μὴ λαλήσουσιν. περιέρχονται γὰρ τὰς πόλεις, οὐδὲν ἕτερον σπουδάφοντες ὅ8 
ἢ τῷ τῆς φιλίας προσχήματι καὶ τῷ τῆς εἰρήνης ὀνόματι δι’ ὑποκρίσεως καὶ κολακείας 
γράμματα διδόναι καὶ λαμβάνειν, πρὸς τὸ πλανᾶν διὰ τούτων τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν ἠπατημένα 

ὀλίγα »γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαιςε καὶ τὰ ἑξῆς. 
Τούτους οὖν τοὺς τὰ τοσαῦτα κατὰ Χριστοῦ τολμήσαντας, τοὺς τὸν χριστιανισμὸν 589 

10 τοῦτο μὲν δημοσίᾳ διασύραντας, τοῦτο δὲ ἐπὶ δικαστηρίων ἐπιδεικτιᾶν φιλοτιμουμένους, 

τοὺς διωγμὸν ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ τὸ ὅσον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐπεγείραντας, τοὺς τὸ ἄρρητον μυστήριον 

τῆς Χριστοῦ γεννήσεως ἐκνευρίσαντας, τούτους ἀποστρεφόμενοι, ἀγαπητοὶ καὶ ὁμόψυ- 
χοι ἀδελφοί, σύμψηφοι γένεσθε κατὰ τῆς μανιώδους αὐτῶν τόλμης, καθ᾽ ὁμοιότητα τῶν 

ἀγανακτησάντων συλλειτουργῶν ἡμῶν καὶ ἐπιστειλάντων μοι κατ᾽ αὐτῶν καὶ τῷ 
15. τόμῳ συνυπογραψάντων ἃ καὶ διεπεμψάμην ὑμῖν διὰ τοῦ υἱοῦ μου ἔΑπι τοῦ διακόνου, 

τοῦτο μὲν πάσης Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος, τοῦτο δὲ Λιβύης τε καὶ Πενταπόλεως καὶ Συ- 

ρίας καὶ ἔτι Λυκίας καὶ Παμφυλίας, ᾿Ασίας, Καππαδοκίας καὶ τῶν ἄλλων περιχώρων" 
ὧν καθ’ ὁμοιότητα καὶ παρ᾽ ὑμῶν δέξασθαι πέποιθα. πολλῶν γάρ μοι βοηθημάτων 60 
πρὸς τοὺς βλαβέντας πεπορισμένων, καὶ τοῦτο εὕρηται λυσιφάρμακον τοῦ ὑπ᾽ αὐτῶν 

20 ἀπατηθέντος λαοῦ, πειθομένων καὶ ταῖς τῶν συλλειτουργῶν ἡμῶν συγκαταθέσεσιν, εἰς 

μετάνοιαν διὰ τούτου ἔρχεσθαι σπουδαφόντων. ἀσπάσασθε ἀλλήλους σὺν τῇ παρ᾽ ὑμῶν 
ἀδελφότητι. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς ἐν κυρίῳ εὔχομαι, ἀγαπητοί: ὀναίμην ὑμῶν τῆς φιλο- 

χρίστου ψυχῆς. 
Εἰσὶ δὲ οἱ ἀναθεματισθέντες αἱρεσιῶται, ἀπὸ πρεσβυτέρων μὲν "Ἄρειος, ᾿Αχιλλεύς, 

6 ᾿Αειθαλῆς, Σαρμάτης, (Καρττώνης,» "Ἄρειος ἕτερος, ἀπὸ διακόνων δὲ {Γάϊος,) Εὐτώϊος, 

Λούκιος, ᾿Ιούλιος, Μηνᾶς, Ἑλλάδιος. ᾿ | 

31. νρ]. οὔβη 5. 25, 88. 8 νβ6].11, ΤΊπη. 3,6 υπᾶ 58. 20,14 148}, ψρῚ. 502Ζ.1 15,9 248, 18 

ἐο]ρεπάθη Νάτηθα βἰ πᾶ οἷπ Απμδηρ, ΘΓ ὈΓΒΡΓΠΡΊΟΗ πἰϊομὺ Σὰν Ὁτκυπᾶθ ρομδείθ, ΤΣ Τοχὲ ἰδὲ νοσρθοββοστξ 

ΒΟ. ἀθπλ ΨΟΙΒΟΆΪΔΡ 1, ΟΘΒΟοΪκ65. ΖΕιΒΟΙτ. ἔξ. ἘΚΙΓΣΟΒΘΏΡΈΒΟΒ. 31 (1910) 586. 

ἸΤμεοά. (ἃ π82) ΤᾺ. 

1 τοῖς: Σ» Ν᾿ ΤΆ. νεῖ. Τίτῃ. 4 Ψεύδονται -- καὶ ΤΕ. ἡ καὶ Σ Τῇ, |. διὰ τούτου 5 Τῇ. 

9 τὰ» ἢ Τῇ. τι τὸ ὅσον] τοσοῦτον Απ | ἐγείραντας ΤᾺ. 12 γενέσεως ΑΠΟΕ | ἀποστρα- 
φέντες 55 ΤΏ. 13 ἀδελφοί » π᾿ ΤΆ. 15 "Ἄπι;» ΤᾺ. [ ᾿Απίωνος ΣΖ [-ἀρχιδιακόνου ΤΆ. 

17 καὶ3] τε καὶ Τὰ. [ ̓ Ασίας - καὶ 5 ΤῊ. 24 ᾿Αχιλλᾶς ε΄ ΤΕ. 25 ᾿Δειθαλᾶς πὶ [ Καρπώνης 

Ὁ» Ὑβεοά. ΤΆ. [| Γάϊος » Ὑμοοᾶ. ΤΆ. 26 καὶ Ἑλλάδιος ΤᾺ. 

Ὀτκυαηάς 15. 
Ἑταρτηεηΐα δὰ8 ἄεπι Τοπιοβ ΑἸθχαηᾶεσβ νοῦ Αἰεχαηάείεη δο αἱ16 Βἰβομόζε. 

(424) 

μλμοδοδὰν ϑολμιοο ον 

“ἀρὰ Ἰωωω ἊΣ, ὁ με μλεοανι μκὲ ᾿ϑακεοοὶ ὠϑοϊμάρο ον, [919 ("9 ΦΆΟΣ; «ὧδ οαδοΐ (σθθοα ᾧ κ3 

Ὁ μμ...5". .ϑορδουΪν ἰϑαδεδοί ἰο  βὶ αν ὦ αοολδ . 9]. ὁδοὶ, ὑϑλδϑΣ 586 οαϑὶ ἰοὰ "ὶ αν λὸὰ, 

Μ: Ῥιίσα ἀπ]. βδοσὰ ΙΡ̓ τοῦ 

(ὕρεσξειξυπρ νοι Ε". ϑουναιι ΝΟῸ 1905, 265) 
᾿Αλεξάνδρον ᾿Αλεξανδρείας 
Ἔκ τοῦ ἐγκυκλίου τόμου τοῦ γεγραμμένου ὑπὸ τοῦ πάπα ᾿Αλεξάνδρου ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξαν- 

δρείας περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως πρὸς τοὺς κατὰ πάντα τόπον θεοφιλεῖς ἐπισκόπους, ᾧ καὶ συνέθεντο οἱ θεο- 



30 ὕπκαπᾶο 15, τό, 

ὑϑα ἷν ναοὶ Ἄβιϑολ, ΘΟ δ πρθοδν τ ποι ύ οοὲ 65. Ὁ 86. «ομνὶ μθον ἐρὶ αλὶὶ κο δ Βο μον 

ΦΔΙ ἰκῶν Σβυτο ὑρυβον παν, βὸ μοΐν ἰλ ολ ἰζαιαιον Ὧν οἹ οἾΝο αϑμο οθον; ταδολο 
καρ ἱδδολο 

1 Δ». ᾿9α.υ οὐ. οὐ βομαλο ὠσακἐνδθο καθ ὥλ ΟΝλλοα, μθὸ μος 

ΠΆΝΥ ἰομδο σολμιον αν δαλὸν ὁ 

Βῖ8α τ1λ.99 

2 Ιαϊαοῦ ᾿νοῦ μὰ τ καθ 5 Δ 9. κὰν μὸ οἱ ἰρϑο 5. δ. ἰπμὴ} λα ιθα,οὶ Ἀ5.ο 

θα δ. κάλλθοο [μο ἰοοὶ οδααυν ον εἰδῦλον ἰδδαλοῶο οάνοδο ἰδ ρος ἔμϑο . κυγαϑο 

Ἂρ δος 9) .λαιλιϑ) λοις ἰὰΝ Μμ» “Ῥαοῶο ἰονδὰ λυ κϑο -αδὰὶ ἰμῳςθ ΠΥ ΟῚ 

«Δαν θα, δ. ονο βραν ολδροίο ἰδῶλο ΜΘ κθο 10 

8 «ον νον ίδὼ κομο ἰμ ἰμ ΟΝ, 5.9 ἰίες [5 δϑαδὴ ἰδϑαϑ καλὸ) 

μαδᾶν οὐ κου μοί καδον ἐκαθδοΐ καλον καᾧ μοιρῶν αι ὁ Ἄδαν βίον ὍΣ. 
«οίο «οὐ. οἷο ὠραυ δ ΝΘ κὸν τοϑοὶ «ϑομιδοΣ βαοδν ασον «ἰδ μωωδι 

φϑαῦδαϑ ἰκϑα νοἱ ἐμὴ δ. αύθλον, αϑϑὸ ομσοΣ οὐουλδ ἰδ ροις τ οος ϑομαδον 

ῬΏ ἰοομ ΟΝ θοΣ κὸ ον αν, μραλο -αὐἱ ὦ ομοίν 0 

ἰδ νκ59 

4 ἱμέέμέθου ομθο ἐ κομθ.9 ἰδδδο ἰοοὶ οοδοΐ ΝΑ μΩΣ ομθο :ἶγο) ἰδϑο νοΐ μᾶς «ϑὶ 

Ι ἰοιδὰν οἱ ϑο ἢ" οἱ» ἰδϑασῦο οοιολο ἰλοΣ οἱ οἶον ἰδδαονο ἰϑνδὰν 99) μω, 

Μ 

1 οομο Μ 
------ 

φιλεῖς ἐπίσκοποι τὸν ἀριθμὸν ὄντες πλέον ἔλαττον διακόσιοι οὕτως κατέχειν ὑπογράψαντες. ὁ δὲ αὐτὸς τόμος 

ἐν πρώτοις μὲν ἐγράφη κατὰ τῆς ἀσεβείας τῆς ᾿Αρείου καὶ τῶν μετ’ αὐτοῦ ἀποστατούντων, ἔπειτα δὲ 

περὶ τῆς καθολικῆς πίστεως καθὼς δεῖ πάντας κατέχειν καὶ ὅτι θεοτόκος ἐστὶν ἡ ἁγία παρθένος. 

1 Τῷ δεσπότῃ καὶ συλλειτουργῷ μου ὁμοψύχῳ Μελιτίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἐπισκόποις 
τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ᾿Αλέξανδρος ἐν θεῷ χαίρειν. Η 

Καὶ μετὰ τὴν ἀρχήν" 

9 καὶ πρὸς τῇ ὀρθῇ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ πίστει, καθὼς ἡμᾶς αἱ γραφαὶ διδάσκουσιν, 
ἕν πνεῦμα ἅγιον ὁμολογοῦμεν καὶ μίαν ἐκκλησίαν καθολικὴν καὶ τὴν ἀνάστασιν νεκρῶν, 

ἧς ἀπαρχὴ γέγονεν ὁ κύριος καὶ σωτὴρ ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, σῶμα ἐνδυσάμενος ἐκ τῆς 
θεοτόκου Μαρίας, ἵν᾽ ἐπιδημήσῃ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, ἀποθανών, ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν 10 

καὶ ἀναληφθεὶς ἐν οὐρανοῖς, καθήμενος ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλοσύνης. 

8 ταῦτα ἐκ μέρους ἐνεχάραξα τῇ ἐπιστολῇ τὸ καθ’ ἕκαστον ἀκριβῶς γράφειν ἀφεὶς 
διὰ τὸ μηδὲ τὴν θείαν ὑμῶν ταῦτα λεληθέναι σπουδήν. ταῦτα διδάσκομεν, ταῦτα 

κηρύττομεν, ταῦτα τῆς ἐκκλησίας τὰ ἀποστολικὰ δόγματα ὧν ἐναντίοι γενόμενοι οἱ 
ἀμφὶ τὸν "Αρειον καὶ ᾿Αχιλλᾶν καὶ οἱ μετ’ αὐτῶν ἀπεώσθησαν τῆς ἐκκλησίας, ἀλλότρια 15 

διδάσκοντες τῆς ὀρθῆς ἡμῶν διδασκαλίας, κατὰ τὸν μακάριον Παῦλον λέγοντα νεῖ τις 

ὑμᾶς εὐαγγελίζεται πταρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστωκ. ᾿ 
Καὶ μεθ’ ἕτερα’ 

4 Καὶ γὰρ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον τό τε νἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος« ἀρνοῦνται καὶ τὸ 

Χριστὸς θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία ἢ λόγον εἶναι καὶ σόφίαν τοῦ πατρὸς μὴ διδάσκοντες 20 

4 Οεπιείπε ἰδὲ Μϑιἶοβ νοοῖ Βεαβίορο!β 7-17 νρῖ. ὕτῖς. τ4 5. 28,8-8 τἋ1 ΗδΌγ. 1,3 1617 Ὁα]. τ, 9 

19-Ῥ. 31,2 Βπάβῃ 510} πἰοϊι ἴῃ ας. 14. 19 18.1,1 201. ΚΟΙ.Ι, 24 



σι 

σι 

ΑἸεχαπᾶοι νὸν ΑἸεχαπάτίεπ δη δἷ]ε Βίβομβδίε α, δὴ ΘΙ γοβῖεγ νοπ Βοπὶ (324). 81 

" οὶ μμϑν τἀὐλαΝ, «οἱ κ᾽ λον κρϑαομο ἰδάδαδο ἰδϑασαν, ρόδο εὰ οἱ 

οὐ βάλαδοΣ ὠοιοσανδν μέϑαο ἰδαλουομο 

ΒΔΑ, ἰλοθμν υλωο ξθαλ ὁ 490 :ίαξν ο ἰμ!ϑίδο  οοῦγο οδ 9. ὡο9 καλοΐν ἐμὶ ὡοῦὶ 1.9. ζθοο 

Σ μγαλγο μιραλγο με ονο μοί γο ἔα λ 'αθροανο βϑέγο Σ᾽. μαϑϑνο ασολονῦ δὼ ἡ ἘΣ. 

ἰμὶ ὧδ! ; μμαδολίγο μϑὸ,θι610 ;Σ ὡϑαδλιρδο ίαθ)ο ξιθο ῥ "α910 : βυιμίδαιχθγο ῥυΐδις γο Σ μβδιαθραθνλο ὼς 9 :9}9 

: "ρα φα 96..0..ν05 [8.ν.ε6.9] ἰδ σάω μα μου ̓ ϑολ 99] μ034..0; μα. ῥοἷ, ἰθιαιοαοὶ ὠοασας αν..ο «οἱ 

[-βκώδῦθο μιαραυΐο βμίδωλυθο μικρὰ ἐξ ἰ;ϑοὶ α΄ ξοας οἷο 

δυλϑθον μὲ Διο Ὁ μονα ῥοἶγ μαι οδο ἑδρν» ᾿ϑασρυθί ὥοασας ον .9 
ἰαϑα νυ ο οὐ Μὲ ΒΩ. δὸ :ὠρολμεθο δὶ ̓ .95 κα ο μοῦ ῥϑσσοα Λ3} ἰλαλδονομν, 

μάταν βι δον ον (ϑο Δ ϑὸ μὲ ἰμί μοῦ μον ἔμ ϑομλον καδοΐΣ αμο μας ἢ 

ΝΣ, χδο ϑοδοΣ καθ 

Μ 

4 μ᾿ Μ 5 μροιαϑόιο Μ 

ἢ τὸν θεὸν οὔποτε γεννῆσαι σοφίαν καὶ λόγον πιστεύοντες: ἃ καὶ ἐννοῆσαι ἀπίστου ἂν 

εἴη ψυχῆς καὶ ἀλλοτρίας τῶν τοῦ Χριστοῦ μαθηζμάγτων. 
Καὶ μετὰ τὰς ὑπογραφὰς τὰς τῶν ἐκ πάσης τῆς Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος καὶ Λιβύης καὶ Πεντα- 

πόλεως καὶ τῶν ἄνω τόπων, ἔτι δὲ τῶν ἐκ Παλαιστίνης καὶ ᾿Αραβίας καὶ ᾿Αχαΐας καὶ Θράκης καὶ 'Ἑλλησ- 
πόντου καὶ ᾿Ασίας καὶ Καρίας καὶ Λυκίας καὶ Λυδίας καὶ Φρυγίας καὶ Παμφυλίας καὶ Γαλατίας καὶ Πισιδίας καὶ 
Πόντου καὶ Πολεμωνιακοῦ καὶ Καππαδοκίας καὶ ᾿Αρμενίας ὑπέγραψεν καὶ Φιλογόνιος ἐπίσκοπος ᾿Αντιο- 
χείας τῆς Συρίας [καὶ πάντες οἱ τῆς ᾿Ανατολῆς θεοφιλεῖς ἔπίσκοτοι τῆς Μεσοποταμίας καὶ Αὐγουστο- 

ευφρατησίας καὶ Κιλικίας καὶ ᾿Ισαυρίας καὶ Φοινίκης" ᾿ 

Φιλογόνιος ἐπίσκοπος τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας τῆς ᾿Αντιοχείας μεγάλα ἐπαινῶν 

τὴν πίστιν τὴν ἐν τῷ τόμῳ τοῦ δεσπότου καὶ ὁμοψύχου μου ᾿Αλεξάνδρου καὶ συντι- 

θέμενος αὐτῇ καὶ τῇ ὁμολογίᾳ τοῦ ἁγίου τάγματος τῶν ὁμοψύχων, ὑπέγραψα καὶ πάντες 
οἷ ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ τοῖς ἄνω γεγραμμένοις. 

Δ} νἘὶ. βομινασίζ ΝΕ τοο5, 267 

ττκαμάς τ. 

ΝΔΟΒες νοῇ εἰθλοῖὰ Βείςῖς ΑἸοχαπάοεβ νοὴ Αἰοχαπάσείθη δα Θὲ νοϑίοσ νοῇ ΒΟΓη. 

᾿ (αἴυμ ἢ) 

Μϑῃοπὲ ᾿εἰέεγας ΑἸθχδηδτγὶ ορίβοορὶ οἱΐπῇ δά ϑινεβϑίσυμῃ βαποίδα τοιόσδ ἀθβεϊπαίδθ, 
αὐΐϊρὰβ βἰρηϊποανι απΐθ ογάϊηδίϊοπεπι Αἰμαπ 8511 ἀπᾶεοὶπι ἰᾶτῇ Ῥγεβνίεσος. αἀπϑι Θἰ18ΠῚ 
ἀϊδοοποβ, φυοά Ατὐ Πογεβίπι βααπθγοηΐαγ, δου δβῖα αἰθοῖββ. δχ ααἱρὰβ πὰπο αὐϊάδπι αχίγα 
δσοίθϑίαιι οδὲῃο σα] [ΟΓ5 ῬΟΘΠ 1 ἀἰοπηΐατ 5101 σομο Δ Ρ184 Ἰηνεπίβθα, ααἱρ8 δαβανθγαίῦ 

Θἤδπη (δογρίμβ π΄ ΑἸΘχαπᾶτία ζργεθθυίεῦν ῥῬϑῚ 11{ἴογαβ ΟΟΙΏΠΊΠΠΙΟΘΓΘ. 

Ἡπὰαπυβ: ΟΒΕῚ, 65,9, 24 

2 Βιρηϊποδηὶ Ν85. 3 βοοϊεβία Ἐδα 61] 58 ἐσοϊθβία σοδᾷ, (17) ϑοῖνν. ἀε βοοιεβία σοδᾷ. ((τλ3) [ ϑομυνασέζ 

Αἰτατηΐ Ηἰπέθσ αἰθοΐββ δἷπο ΓΚ δῃ. Το [οἱρσεπᾶθ ϑεΐΖ ἰδὲ Ζιίδε δὰ ἀδπὶ Βτίθῖθ, 48 Ῥγδαθβθηβ νγεϊδὲ ἀγα 

πἰπ 5 (ζφγδϑθυίθσς βοὴ ὙΟυβΟΒΔρ ἄοσ Μαυγίηοσ, 48 δπβομείποηα νῸσ “Ῥεῖ δἷπ ῬΒΙ᾽ οὗδσ “ῬΓΈΤ᾽ 

ΔΌΞΕΘΙΔΙ16η ἰδὲ 



82 ὕτκαπάς 17. 

Ὀτκαηάς 17. 
Βεῖεῦ Καῖδες Κοηῃβίδητπβ δῇ Δ]θοχαλάος νορ Αϊεχαμάσγίεπ ὑπ Ασὲιυβ. 

(ΝΙΚοπιεαίς, ΟἸῖ, 324) 

Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ ᾿Αρείῳ. 

Διπλῆν μοι γεγενῆσθαι πρόθεσιν τούτων, ὧν ἔργῳ τὴν χρείαν ὑπέστην, αὐτὸν ὡς 
εἰκὸς τὸν τῶν ἐμῶν ἐγχειρημάτων βοηθὸν καὶ σωτῆρα {τὸν) τῶν ὅλων θεὸν ποιοῦμαι 

μάρτυρα. πρῶτον μὲν γὰρ τὴν ἁπάντων τῶν ἐθνῶν περὶ τὸ θεῖον προαίρεσιν εἰς μίαν 

ἕξεως σύστασιν ἑνῶσαι, δεύτερον δὲ τὸ τῆς κοινῆς οἰκουμένης σῶμα καθάπερ χαλεπῷ ὅ 

τινι τραύματι πεπονηκὸς ἀνακτήσασθαι καὶ συναρμόσαι προὐθυμήθην. ἃ δὴ προσκο- 

πῶν ἕτερον μὲν ἀπορρήτῳ τῆς διανοίας ὀφθαλμῷ συνελογιρόμην ἕτερον δὲ τῇ τῆς στρατι- 
ωὠτικῆς χειρὸς ἐξουσίᾳ κατορθοῦν ἐπειρώμην, εἰδὼς ὡς, εἰ κοινὴν ἅπασι τοῖς τοῦ θεοῦ 

θεράπουσιν ἐπ’ εὐχαῖς ταῖς ἐμαῖς ὁμόνοιαν καταστήσαιμι, καὶ ἡ τῶν δημοσίων πραγμάτων 

χρεία σύνδρομον ταῖς ἁπάντων εὐσεβέσι γνώμαις τὴν μεταβολὴν καρπώσεται. 10 
Μανίας γὰρ δήπουθεν οὐκ ἀνεκτῆς ἅπασαν τὴν ᾿Αφρικὴν ἐπιλαβούσης διὰ τοὺς 

ἀβούλῳ κουφότητι τὴν τῶν δήμων θρησκείαν εἰς διαφόρους αἱρέσεις σχίσαι τετολμηκότας, 
ταύτην ἐγὼ νόσον καταστεῖλαι βουληθείς, οὐδεμίαν ἑτέραν ἀρκοῦσαν τῷ πράγματι 
θεραπείαν ηὕρισκον ἢ εἰ τὸν κοινὸν τῆς οἰκουμένης ἐχθρὸν ἐξελών, ὃς ταῖς ἱεραῖς. ὑμῶν 
συνόδοις τὴν ἀθέμιτον ἑαυτοῦ γνώμην ἀντέστησεν, ἐνίους ὑμῶν πρὸς τὴν τῶν πρὸς ἀλλή- 16 

λους διχονοούντων ὁμόνοιαν βοηθοὺς ἀποστείλαιμι. 

Ἐπειδὴ γὰρ ἡ τοῦ φωτὸς δύναμις καὶ ὁ τῆς ἱερᾶς θρησκείας νόμος ὑπὸ τῆς τοῦ 

κρείττονος εὐεργεσίας οἷον ἔκ τινων τῆς ἀνατολῆς κόλιτων ἐκδοθεὶς ἅπασαν ὁμοῦ τὴν 

᾿ οἰκουμένην ἱερῷ λαμπτῆρι κατήστραψεν, εἰκότως ὑμᾶς, ὥσπερ τινὰς ἀρχηγοὺς τῆς τῶν 

ἐθνῶν σωτηρίας ὑπάρξειν πιστεύων, ὁμοῦ καὶ ψυχῆς νεύματι καὶ ὀφθαλμῶν ἐνεργείᾳ 30 
ζητεῖν ἐπειρώμην. ἅμα γοῦν τῇ μεγάλῃ νίκῃ καὶ τῇ κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἀληθεῖ θριαμ- 

βείᾳ τοῦτο πρῶτον εἱλόμην ἐρευνᾶν, ὃ δὴ πρῶτόν μοι καὶ τιμιώτατον ἁπάντων ὑπάρ- 

χειν ἡγούμην. 

᾿Αλλ’ ὦ καλλίστη καὶ θεία πρόνοια, οἷόν μου τῆς ἀκοῆς μᾶλλον δὲ τῆς καρδίας 

αὐτῆς τραῦμα καίριον ἥψατο, πολλῷ χαλεπωτέραν τῶν ἐκεῖ καταλειφθέντων τὴν ἐν 25 
ὑμῖν γιγνομένην διχοστασίαν σημαῖνον, ὡς πλείονος ἤδη τὰ καθ’ ὑμᾶς μέρη θεραπείας 

δεῖσθαι, πταρ᾽ ὧν τοῖς ἄλλοις τὴν ἴασιν ὑπάρξειν ἤλπισα. διαλογιξομένῳ δή μοι τὴν 

ἀρχὴν καὶ τὴν ὑπόθεσιν τούτων ἄγαν εὐτελὴς καὶ οὐδαμῶς ἀξία τῆς τοιαύτης φιλονει- 

κίας ἡ πρόφασις ἐφωράθη. διόπερ ἐπὶ τὴν τῆς ἐπιστολῆς ταύτης ἀνάγκην ἐπειχθεὶς καὶ 
πρὸς τὴν ὁμόψυχον ὑμῶν ἀγχίνοιαν γράφων τήν τε θείαν πρόνοιαν καλέσας ἀρωγὸν 80 
τῷ πράγματι μέσον τῆς πρὸς ἀλλήλους ὑμῶν ἀμφισβητήσεως οἷον εἰρήνης πρύτανιν 

ἐμαυτὸν εἰκότως προσάγω. ὅπερ γὰρ δὴ συναιρομένου τοῦ κρείττονος, εἰ καὶ μείφων 

ἦν τις ἀφορμὴ διχονοίας, οὐ χαλεπῶς ἂν ἠδυνήθην ὁσίαις τῶν ἀκουόντων γνώμαις 

ἐγχειρίφων τὸν λόγον εἷς τὸ χρησιμώτερον ἕκαστον μεταστῆσαι, τοῦτο, μικρᾶς καὶ λίαν 

εὐτελοῦς ἀφορμῆς ὑπαρχούσης, ἣ πρὸς τὸ ὅλον ἐμποδὼν ἵσταται, πῶς οὐκ εὐχερεστέραν 86 
καὶ πολλῷ ῥαδιωτέραν μοι τοῦ πράγματος τὴν ἐπανόρθωσιν μνηστεύσει; 

13 Ζα νόσον νεῖ. ἄδῃ Βτίεξ 465 Ἰζαΐβοιβ ΟἸδυίαβ δα ἀϊθ ΑἸθχαπάᾶγιμθσ Ῥαρυσ, δεσ. Βγιὶ. Μυβ. 1912 Ζ. τοῦ, 

Ῥεὶ Η. 7. ΒΕΙ1, 7ϑν»5 δι! Ὁ σι ϑείαηβ πὰ Ἐργρί. Τιοπᾶομ 1924 9. 25 14 ἄετγ κοινὸς τῆς οἰκουμένης 

ἐχθρός ἰδὲ Μαχοιείίυβ. ΝΆΟΒ ἄβπι ϑίθρε ἔδρα ἴῃπὶ ρτὶ  ΚΚοηβίδηίίπ ἴπ ἀ16 ἄυτοι 16 ἸΤϑοπαιβέθη μογνοσρθ- 

τυΐθπθη ὑνίστθη ἴῃ Αὐγίκα (Ζ. 11) εἶπ. δὲ Ἰζαίβοσ δοϊζὲ ἀϊ8 ἀδιλδ) ρθη Νογράμρα σϊὰ ἄθῃ ΔΌΒΘΠΡΙοΙς- 

ομθα ἰπ Βοζίθμιηρ. 7εἰζί 158 ἄθγ, Ἐεὶπα ἄθγ ΟἸΚυτηθηθ" 1 λοϊπίυβ, υπὰ Οβϑδὶὰβ ἀθσ Ψασπ ι]εσ 

ἘΠ|56Ό νἱέα Οοπβὲ. 1 64{( 1 ΜΒΑ) 

2 πρόθεσιν Κα]. πρόφασιν Η55. 3 (τὸν) ΗΙΠ. 4 προαίρεσιν δοῦν. ρυΐ Οτίθομίβοα. δὺ8 Ῥσβθ- 
Ῥοβίζατα] πρόθεσιν Η153. διάθεσιν ΝΑ]. ΠῚ. | εἰς Θοιν.,) ὡς 1155. πρὸς Κα]. ΗΙ]. 11 διὰ ΝΑ]. ἨΠΩ. 

καὶ διὰ Η85. 



Βείεῖ Καίβεν Κοπβίδῃηιί πα δὴ ΑἸέχαπᾶεγ τοῦ ΑἸεχαπάτιεπ ἀπὰ Απὶι5 (Οἰκῖ, 324). 88 

Μανθάνω τοίνυν ἐκεῖθεν ὑπῆρχθαι τοῦ παρόντος φτητήματος τὴν καταβολήν. δ 

ὅτε γὰρ σύ, ὦ ᾿Αλέξανδρε, παρὰ τῶν πρεσβυτέρων ἐφήτεις, τί δήποτε αὐτῶν ἕκαστος 
ὑπέρ τινος τόπου τῶν ἐν τῷ νόμῳ γεγραμμένων, μᾶλλον δ᾽ ὑπὲρ ματαίου τινὸς τητήσεως 

μέρους ἠσθάνετο, σὐ τε ὦ ἤάΑρειε, τοῦθ’ ὅπερ ἢ μηδ’ ἀρχὴν ἐνθυμηθῆναι ἢ ἐνθυμηθέντα 
5 σιωπῇ παραδοῦναι προσῆκον ἦν, ἀπροόττως ἀντέθηκας, ὅθεν τῆς ἐν ὑμῖν διχονοίας 

ἐγερθείσης ἡ μὲν σύνοδος ἠρνήθη, ὁ δὲ ἁγιώτατος λαὸς εἰς ἀμφοτέρους σχισθεὶς ἐκ τῆς 

τοῦ κοινοῦ σώματος ἁρμονίας ἐχωρίσθη. οὐκοῦν ἑκάτερος ὑμῶν ἐξ ἴσου τὴν συγγνώμην ἢ 

παρασχών, ὅπερ ἂν ὑμῖν ὁ συνθεράπων ὑμῶν δικαίως παραινεῖ, δεξάσθω. τί δὲ τοῦτό 
ἐστιν; οὔτε ἐρωτᾶν ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐξ ἀρχῆς προσῆκον ἦν οὔτε ἐρωτώμενον ἀπο- 

10 κρίνεσθαι. τὰς γὰρ τοιαύτας ζητήσεις, ὁπόσας μὴ νόμου τινὸς ἀνάγκη προστάττει, ἀλλ᾽ 8 

ἀνωφελοῦς ἀργίας ἐρεσχελία προτίθησιν, εἰ καὶ φιλοσοφικῆς τινος γυμνασίας ἕνεκα 
γίγνοιτο, ὅμως ὀφείλομεν εἴσω τῆς διανοίας ἐγκλείειν καὶ μὴ προχείρως εἰς δημοσίας 

συνόδους ἐκφέρειν, μηδὲ ταῖς τῶν δήμων ἀκοαῖς ἀπρονοήτως πιστεύειν. πόσος γάρ 

ἐστιν ἕκαστος, ὡς πραγμάτων οὕτω μεγάλων καὶ λίαν δυσχερῶν δύναμιν ἢ πρὸς τὸ ἀκριβὲς 
15 συνιδεῖν ἢ κατ᾽ ἀξίαν ἑρμηνεῦσαι; εἰ δὲ καὶ τοῦτό τις εὐχερῶς ποιεῖν νομισθείη, πόσον 

δήπου μέρος τοῦ δήμου πείσει; ἢ τίς ταῖς τῶν τοιούτων τητημάτων ἀκριβείαις ἔξω τῆς 

ἐπικινδύνου παρολισθήσεως (ἂν) ἀντισταίη; οὐκοῦν ἐφεκτέον ἐστὶν ἐν τοῖς τοιούτοις 

τὴν πολυλογίαν, ἵνα μήπως ἢ ἡμῶν ἀσθενείᾳ φύσεως τὸ προταθὲν ἑρμηνεῦσαι μὴ δυνη- 

θέντων ἢ τῶν ἀκροατῶν βραδυτέρᾳ συνέσει πρὸς ἀκριβῆ τοῦ ῥηθέντος κατάληψιν ἐλθεῖν 

9290 μὴ χωρησάντων ἐξ ὁποτέρου τούτων ἢ βλασφημίας ἢ σχίσματος εἰς ἀνάγκην ὁ δῆμος 

περισταίη. 

3 Ὅϊ6 ϑομΠ  5Έ6}16 ἰδὲ Ῥῖον. 8,22---31. νῃῖὶ. ὕτι. 8. 5. τό, 11---12 ἘΡΙΡΗ. ἤδεοσ. 69, 12,1 (ΠῚ τό2, 48.) 

ΙΟΗ͂. νρῖ. Ἰρμδιίυβ ν. ϑϑιγσαρτῖα, να (οπβίαπειῃι Ῥδὶ Ἰομδῆηθβ ΤΠΘΟΡ 05, Μπηδγαθία Παριοορῖκα, ψὲ- 

ποάϊξ 1884, 8. 200 

Ευ5. (1 ΜΒΑ) [νοπ Ζ. 1 δὴ ἔδσμθ:] ϑοκτ. 17,16 (ΜᾺ ΕΗ 6) δεῖ. 11 4. (4 Ὁ 6) [15 εἰ δὲ Ὀἰ5 17 ἀντι- 

σταίη ;» 661.} Τὰ. [πὶ Ἐδρεδὲ δὶ 80Ζ. 1 τό, 2---3 

τ τοίνυν ;» ΘοΚτ, 66]. Τῇ. [|| παρόντος Θοκτ. Μὸ παντὸς Μ 2 ὅτε γὰρ σύ] ὅταν γὰρ σύ ϑοκτ, 
(ΜΕΉΘΟ) ὅτε σὺ αὐτὸς ὦ πάτερ ᾿Αλ. σε]. | ἐζήτεις παρὰ τῶν πρεσβυτέρων (-[ μαϑεῖν Μ5) “- Θοκτ, | 

δήποτε -Ἐ νοεῖ ϑοκτ. (ΜῈ) [| ἕκαστος αὐτῶν “- 5οκτ. [ ἕκαστος - φρονεῖ ΟΕ], ΤΆ. 3 ζητήματος 
8ο[κσ, (161. ΤῊ. (τινὸς 4, Βα.) [ ὑπέρ τινος ματαίου ζητήματος “- 501κτ. 4 μέρος ΤᾺ. | ἠσθάνετο] πυν- 

θάνετο Ἐπ5. (ΜΠ) οἷς. (Μ: -οἵὸ, οὉ 815 -ετο ὃ) πυνθάνοιτο ( ΞΕ]. πυνθάνοιο Ἐπ5. (Α) 5οκτ, ἐπυνθάνου ΤᾺ. 
ποῦ θάνατος ὡς Επ5. (Β) [ ἠσθάνετο - ὡς Επ58. (Υ 1) [τοῦθ᾽ ;» δοῖκγ, 6]. Τὰ. [μηδ᾽ ἀρχὴν] μήτε 

(μηδὲ Επ5. 1[Β) τὴν ἀρχὴν Εὐυ58. (ΜΒΑ) ϑοῖκτ. 6εῖ. Τὰ. [ ἐνθυμηθῆναί - σε ()» ὁ) ἔδει σεὶ. 5 ἐντέ- 
θηκας Εἰι5. (Μ) ἐντέθεικας Ἐπ5. (ΒΑ) ϑοκτ. [ Ναας! ἐντέθεικας Ἑαβυγ νοὴ οἴννα 4 Βυομδίαροπ; ἄδ ὅθεν 

6 81Ὲ, γᾷ ΟΒΙ ἀΐθς γοτὲ δυβρθίδι θη βεὶπ Θοκγ. (Μ) | ὑμῖν] ἡμῖν 5οκτ. (ΜΗ0) 7 συγγνώμην] 

γνώμην 80Κτγ, (εὶ. ΤῊ. νεῖ. 8.53, 11; ψ τσ. 53,9 8 ὑμῖν » Θοκτ. (ΜΕΉΘΟῚ [| παραινῇ Επ5. (ἸᾺ ἡ 

δ} Ἧδ5, 1) ϑοκτ. (ΜΑἙῊΘ) | δέξασθε ϑὅοκγ. (ΜΑΞΉΟ) δέξασθαι ϑοῖεσ, (6) ΤᾺ. ο τῶν » Επ5. 

(Ν) ΤΆ. [ τοιούτων] Σ» Θοκτ. (4) τούτων ΤΗ. [ἐξ --- ἦν» Τῇ. [ ἐπερωτώμενον ϑοῖκτ. (Δ) 66]. ΤῊ. 
ο΄το ἀποκρίνασθαι Επ5. (1ΜΒ)} ὅϑοῖκγ. σεῖ. ΤᾺ. το ὁπόσας] ἁπάσας ἃς ΤΙ. πάσας (ΕἸ. [ μὴ] οὐ 

ΘΟΚτ. 6εὶ. τι ἐρεσχελίας Επ5. (Ν) 5οκτ. (ΜΞ υ. ἀργίαν [ προστίθησιν Ἐπ5. () ϑοκςε. (ΔΕῊΘΟ) 6εὶ. 

(8) Τὰν. [ φιλοσοφικῆς Επ8. (Ν 1.) φυσικῆς Επ5. (Η155.} ἀπ[12 γίνοιτο ἕνεκα 801ετ. 12 γίγνοιντο ΤῊ. 
13 τῶν δήμων] πάντων ϑοῖετ, 66]. ΤᾺ. 14 ὡς Ἐ τε 50,εῖ. ΤῊ. 15. τις ποιεῖν εὐχερῶς “- ΤῊ, 

ποιεῖν τις εὐχερῶς “- θ0Κκε. 16 δήπον Σ» ϑοκτ. ΤῈ. [ἢ τίς -ἰ ὁ Ευ5. (Μ)ὴ ϑοῖτ. | ἢ τίς] οὐ 
Ἐππ5. ( ἡ [ ταῖς Ῥὶβ 17 ἐπικινδύνου] τῆς τῶν τοιούτων φητημάτων ἀκριβείας ἐξεταστὴς ἐπὶ κινδύνου 

ΘοΚγ. (4) [| ζητημάτων ;» ϑοκτ, (ΜΈΉΘΟ) 17 (ἂν) ΕἘπ8. (ΗΚ1.) [ ἐφεκτέον] φευκτέον (6]. ἐστὶν 5» 

ΘοΚτ. ΟΕ]. ΤΆ. 18 ἢ Ὁ 66]. [ ἡ ἡμῶν ἀσθένεια Ἐπ5. (Μὴ Θοῖκσ, ΤΏ. [ τῆς φύσεως 50Κτ. σεὶ. 
ΤΆ. | προτεθὲν 5οῖκγ. ΟΕ]. ΤῊ. 19 ἢ (1 τῇ 1ὴ τῶν --- συνέσει Ἐμπ5. (1)] ἢ (Ὁ 6εἸ. ΤῈ.) ἡ 

(Ὁ ϑοικσ. ἃ 6 εὶ. ΡΆ3) τῶν --- σύνεσις Ευ5. (ΜΑ) Θοκτ, 66]. Τὰ. | τῶν -[- διδασκομένων Θοκτ, ΟεἸ. ΤΆ. 

20 χωρησάντων -ἰ αὖθις Θοῖκτ, ΤᾺ. [ χωρήσασα αὖθις 6εἰ]. [ ἐξ ἑκατέρου ϑοἸκγ. σε]. ΤῊ. 

Αἰμαπαρίι5 ΠΙ. δ 
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84 ὕϊκαπάς 17. 

Διόπερ καὶ ἐρώτησις ἀπροφύλακτος καὶ ἀπόκρισις ἀπρονόητος ἴσην ἀλλήλαις 
ἀντιδότωσαν ἐφ᾽ ἑκάτερα συγγνώμην. οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τοῦ κορυφαίου τῶν ἐν τῷ νόμῳ 

παραγγελμάτων ὑμῖν ἡ τῆς φιλονεικίας ἐξήφθη πρόφασις οὐδὲ καινή τις ὑμῖν ὑπὲρ τῆς 
τοῦ θεοῦ θρησκείας αἵρεσις ἀντεισήχθη, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἔχετε λογισμόν, ὡς πρὸς 
τὸ τῆς κοινωνίας σύνθημα δύνασθαι συνελθεῖν. ὑμῶν γὰρ ἐν ἀλλήλοις ὑπὲρ μικρῶν καὶ 

λίαν ἐλαχίστων φιλονεικούντων τοσοῦτον τοῦ θεοῦ λαόν, ὃν ὑπὸ ταῖς ὑμετέραις εὐχαῖς 

καὶ φρεσὶν εὐθηνεῖσθαι προσήκει, διχονοεῖν οὔτε πρέπον οὐθ᾽ ὅλως θεμιτὸν εἶναι πιστεύ- 
εται. ἵνα δὲ μικρῷ παραδείγματι τὴν ὑμετέραν σύνεσιν ὑπομνήσαιμι, ἴστε δήπου 

καὶ τοὺς φιλοσόφους αὐτοὺς ὡς ἑνὶ μὲν ἅπαντες δόγματι συντίθενται, πολλάκις δὲ ἐπειδὰν 

δ 

ἔν τινι τῶν ἀποφάσεων μέρει διαφωνῶσιν, εἰ καὶ τῇ τῆς ἐπιστήμης ἀρετῇ χωρίφονται, 10 
τῇ μέντοι τοῦ δόγματος ἑνώσει πάλιν εἰς ἀλλήλους συμπνέουσιν. εἰ δὴ τοῦτό ἐστι, πῶς 

οὐ πολλῷ δικαιότερον ὑμᾶς τοὺς τοῦ μεγάλου θεοῦ θεράποντας καθεστῶτας ἐν τοιαύτῃ 

προαιρέσει θρησκείας ὁμοψύχους ἀλλήλοις εἶναι; ἐπισκεψώμεθα δὴ λογισμῷ μείφονι καὶ 

πλείονι συνέσει τὸ ῥηθέν, εἴπερ ὀρθῶς ἔχει δι᾽ ὀλίγας καὶ ματαίας ῥημάτων ἐν ὑμῖν φίλονει- 
κίας ἀδελφοὺς ἀδελφοῖς ἀντικεῖσθαι καὶ τὸ τῆς συνόδου τίμιον ἀσεβεῖ διχονοίᾳ χωρίξεσθαι 16 

δι’ ὑμῶν, οἱ πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ μικρῶν οὕτω καὶ μηδαμῶς ἀναγκαίων φιλονεικεῖτε. 
δημώδη ταῦτά ἐστι καὶ παιδικαῖς ἀνοίαις ἁρμόττοντα μᾶλλον ἢ τῇ τῶν ἱερέων καὶ φρο- 

νίμων ἀνδρῶν συνέσει πτροσήκοντα. ἀποστῶμεν ἑκόντες τῶν διαβολικῶν πειρασμῶν. 
ὁ μέγας ἡμῶν θεός, ὁ σωτὴρ ἁπάντων, κοινὸν ἅπασι τὸ φῶς ἐξέτεινεν. ὑφ᾽ οὗ τῇ προ- 

νοίᾳ ταύτην ἐμοὶ τῷ θεραπευτῇ τοῦ κρείττονος τὴν σπουδὴν εἰς τέλος ἐνεγκεῖν συγ- 

χωρήσατε, ὅπως ὑμᾶς τοὺς ἐκείνου δήμους ἐμῇ προσφωνήσει καὶ ὑπηρεσίᾳ καὶ νου- 
θεσίας ἐνστάσει πρὸς τὴν τῆς συνόδου κοινωνίαν ἐπαναγάγοιμι. ἐπειδὴ γάρ, ὡς 

ἔφην, μία τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν πίστις καὶ μία τῆς καθ᾽ ὑμᾶς αἱρέσεως σύνεσις τό τε τοῦ νόμου 

παράγγελμα τοῖς δυσὶν αὐτοῦ μέρεσιν εἰς μίαν ψυχῆς πρόθεσιν τὸ ὅλον συγκλείει, τοῦτο 

ὅπερ ὀλίγην ἐν ὑμῖν ἀλλήλοις φιλονεικίαν ἤγειρεν, ἐπειδὴ μὴ πρὸς τὴν τοῦ παντὸς 

ΕἘπ8. (Υ Ι ΜΒΑ) 5οκε. (ΜᾺ ἘῊῸ 6) (ε]. (α "6) [16 ΑΡβομπίξίθ: ᾿ διόπερ 8 7 προσήκει; τό οἷ 

Ῥ18Β τ8 προσήκοντα; 22 ἔπειδὴ "15 5. 35, 6 πολιτεύεται ΘΠ 16 Ῥοὶ 66].1 ΤᾺ. 

1 ἀπρονόητος -[- ταῖς νῦν ἐπιπολαξούσαις αἱρέσεσιν ἀρειανῶν εὐνομιανῶν (ἀρ. εὖὐν. ;» Η, ροϑετομοα Ὁ) 

καὶ ὅσοι (-ἰ ἄλλοι ΜΕ) τὴν ὅ,τ. (4θεσ 'ἴπ αὶ α. Εά. νοῃ τ. ΗΔ.) 42 ἀντιδιδότωσαν ΤῊ. ἐπιδιδότωσαν 

Βο]εγ. 1 ἐφ' ἑκατέρῳ Επ5. (1Μ8Β4) δοῖκν. (ΜΑΕ6) ΤᾺ. ἐφ’ ἑκατέρων 50Κτ. (Η0) Ι συγγνώμην] 

γνώμην Επ5. (Ν) [ ὑπὲρ] περὶ Ευ5. (ΒΜΑ)] ὑπὸ ΤῈ. 3 ἡ τῆς φιλονεικίας Σ» Θο]κτ. 4 ἔχετε) 

ἔχητε ϑοῖκσ. (4) ἔχεται Τῇ. [ ὡς 18 5 συνελθεῖν] ὥσπερ τὸ τῆς κοινωνίας σύνθημα ϑοκτ. ΤᾺ. 6 Τεπ 
Ἰεχὲ νοῦ Ζ. 6 τοσοῦτον Ὀἰβ Ζ. 7 οὔτε μα ΤῊ. Μαϊοΐβ 1ἰθϑὲ δθθπβο. Ῥοομ ἀδεϊγ: τοσοῦτον τοῦ 

θεοῦ λαὸν ὃν ὑπὸ ταῖς ὑμετέραις φρεσὶν εὐθύνεσθαι προσήκει διχονοεῖν (-- ἀλλ’ 1) οὔτε Ἐπ|5. (Υ͂ 1) 

τοσοῦτον τὸν (;» 5οκτ. ΜῈ) τοῦ θεοῦ λαὸν (- ὃν ὑπὸ Επ58. Β.) ταῖς ὑμετέραις (ἡμετέραις ϑοῖςτ. ΗΟ) 

ἰθύνεσθαι φρεσὶν οὐ προσήκει διὰ τὸ διχονοεῖν. ἀλλ᾽ οὔτε Επ8. (184) ϑοῖκσ. | τὸ γὰρ διχονοεῖν 
6εὶ. 8 ἡμετέραν ϑοκτ, (ΗΠ0) σε]. (Μ2Ρ1ὴ) [- ὑπομνήσαιμι -Ε λέξω Επ5. (ΜΒΑ) ὑπομνήσω λέξω 

ΒοΚτ, [ δήπου] δὴ ϑοϊκτ, 9 ἐν ἕνὶ σεὶ. [ ἐπειδὰν ;» 50Κτ. το διαφωνοῦσιν ϑοῖκτ. [ χωρίφον- 
ται] διαφωνοῦσι 5οκτ. (Μ᾿ ῬἘΕ 6) συμφωνοῦσι Επ5. (1) ΘοΙκτ. (Μ}21:Ο) διασυμφωνοῦσι ϑοῖετ. (ΛΑ) αι δόγ- 

ματος] σώματος ϑ0Κτ. 66]. (Α38) ΤᾺ. [ ἐμτνέουσιν (6]. (Ῥ. 1.06.) |- δὴ] δὲ Επ5. (1) 80]κτ, 66]. ΤᾺ. 
τα{12 πῶς οὐ] πόσῳ ΤᾺ. 12 ὑμᾶς] ἡμᾶς Επ5. | θεοῦ μεγάλον “- ΤΆ, | τοιαύτῃ Σ»ῦΊΆΒ. 13 ὁμοψήφους 

66]. (αν τὸ) ΤῊ. [ ἀλλήλους Ἐπ5. () (εἰ. (νὴ εἰς ἀλλήλους Ἐπ5. (1) δὴ] δὲ Θοκτ. τ4 ῥηθὲν -[- ἐνθυ- 

μηθῶμεν ΘοΙκγ. (61. Τῇ. [ματαίων 6εὶ. 15 ἀντικεῖσθαι -- καὶ τέκνα πατράσι 6εϊ. τ6 ὑμῶν 

νΕ]. τ4] ἡμῶν Ευ5. () ἐμῶν Βοκτ, (ἃ τ. ἨΔ,.}) || φιλονεικεῖτε ϑοκτ. (Μ) νεῖ. 6] φιλονεικοῦμεν 

Ἐπ5. Θοκτ. ΤΆ. 17 ἴ. ἱερέων ἀνδρῶν καὶ φρονίμων “- ΤᾺ. 18 συνέσει ;» 501, (θεὲ τ νὸπ Μ" 8. Κα, 

νοῦ ἀνδρῶν πϑοϊμροίγαρθη) 19 ὁξ }» 5οῖσ, (ΜΕΉΘΟΘ) καὶ ϑοκτγ. (Μ2) | ὑφ᾽] ἐφ’ ϑοκγ. σε]. (43) 

21 ὑμᾶς τοὺς (ε]. 5οκτ, ΤΙ.] δι’ ὑμῶν Ἐπ5. (1) Θοῖκγ. (Μ) αὐτοὺς τοὺς Ἐπ5. (ΜΒΑ) ἂν τοὺς Ἐπ5. (Ν) 

ἯΙ. ] προφωνήσει 66]. (αΥ1ο) 22 συνόδου - ἁγίαν 6ε]. [ ἔπανάγοιμι Ἐπ5. (ΜΒΑ4) 50κτ. 
ἐπαγάγοιμι (ΕἸ. 23 πίστις ἐν ὑμῖν “α Βοκα, [ ὑμῖν] ἡμῖν Ἐπ5. () ΗΙΙ. [| ὑμᾶς] ἡμᾶς Ἐπ. 

24. δυσὶν αὐτοῦ Ἐπ5. (41.}] δι’ (δὲ 5οκτ. Α) ἑαυτοῦ Επ5. (Η135.) 5οῖκς. αὐτοῦ ΤᾺ. | μίαν] μιᾶς ΤΆ. | 

συγκλείει] συντείνει ΤᾺ. [ τοῦτο - οὖν Ευϑ9. ()Ὶ [ὀλίγην ἐν ὑμῖν] ὑμῖν ἐν Ἐπ5. (1) 5. ΤΆ. 

26 
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νόμου δύναμιν ἀνήκει, χωρισμόν τινα καὶ στάσιν ὑμῖν μηδαμῶς ἐμποιείτω. καὶ 13 

λέγω ταῦτα οὐχ ὡς ἀναγκάφων ὑμᾶς ἐξ ἅπαντος τῇ λίαν εὐήθει, καὶ οἷα δήποτέ ἐστιν 

ἐκείνη, ζητήσει συντίθεσθαι. δύναται γὰρ καὶ τὸ τῆς συνόδου τίμιον ὑμῖν ἀκεραίως 

σώξεσθαι καὶ μία καὶ ἡ αὐτὴ κατὰ πάντων κοινωνία τηρεῖσθαι, κἂν τὰ μάλιστά τις ἐν 

5 μέρει πρὸς ἀλλήλους ὑμῖν ὑπὲρ ἐλαχίστου διαφωνία γένηται, ἐπειδὴ μηδὲ πάντες ἐν 
ἅπασι ταὐτὸν βουλόμεθα, μηδὲ μία τις ἐν ἡμῖν φύσις ἢ γνώμη πολιτεύεται. περὶ μὲν 

οὖν τῆς θείας προνοίας μία τις ἐν ὑμῖν ἔστω πίστις, μία σύνεσις, μία συνθήκη τοῦ κρείτ- 

τονος, ἃ δ᾽ ὑπὲρ τῶν ἐλαχίστων τούτων τητήσεων ἐν ἀλλήλοις ἀκριβολογεῖσθε, κἂν μὴ 
πρὸς μίαν γνώμην συμφέρησθε, μένειν εἴσω λογισμοῦ προσήκει τῷ τῆς διανοίας ἀπορ- 

1οὸ ρήτῳ τηρούμενα. τὸ μέντοι τῆς κοινῆς φιλίας ἐξαίρετον καὶ ἡ τῆς ἀληθείας πίστις ἥ τε 

περὶ τὸν θεὸν καὶ τὴν τοῦ νόμου θρησκείαν τιμὴ μενέτω παρ᾽ ὑμῖν ἀσάλευτος ἐπανέλθετε 
δὴ πρὸς τὴν ἀλλήλων φιλίαν τε καὶ χάριν, ἀπόδοτε τῷ λαῷ σύμπαντι τὰς οἰκείας περι- 

πλοκάς, ὑμεῖς τε αὐτοὶ καθάπερ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἐκκαθάραντες αὖθις ἀλλήλους ἐπί- 

γνῶτε. ἡδίων γὰρ πολλάκις φιλία γίνεται μετὰ τὴν τῆς ἔχθρας ἀπόθεσιν αὖθις εἰς κατ- 

τό ἀλλαγὴν ἐπανελθοῦσα. 
᾿Απόδοτε οὖν μοι γαληνὰς μὲν ἡμέρας, νύκτας δ᾽ ἀμερίμνους, ἵνα κἀμοί τις ἡδονὴ 

καθαροῦ φωτὸς καὶ βίου λοιπὸν ἡσύχου εὐφροσύνη σῴτηται. εἰ δὲ μή, στένειν ἀνάγκη 
καὶ δακρύοις δι᾽ ὅλου συγχεῖσθαι καὶ μηδὲ τὸν τοῦ τῆν αἰῶνα πράως ὑφίστασθαι. τῶν 

γάρ τοι τοῦ θεοῦ λαῶν, τῶν συνθεραπόντων λέγω τῶν ἐμῶν, οὕτως ἀδίκῳ καὶ βλαβερᾷ 

20 πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίᾳ κεχωρισμένων, ἐμὲ πῶς ἐγχωρεῖ τῷ λογισμῷ συνεστάναι 

λοιπόν; ἵνα δὲ τῆς ἐπὶ τούτῳ λύπης τὴν ὑπερβολὴν αἴσθησθε, πρώην ἐπιστὰς τῇ Νικο- 

μηδέων πόλει παραχρῆμα πρὸς τὴν ἑῴαν ἠπειγόμην τῇ γνώμῃ. σπεύδοντι δή μοι ἤδη 
πρὸς ὑμᾶς καὶ τῷ πλείονι μέρει σὺν ὑμῖν ὄντι ἡ τοῦδε τοῦ πράγματος ἀγγελία πρὸς τὸ 

ἔμπαλιν τὸν λογισμὸν ἀνεχαίτισεν, ἵνα μὴ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν ἀναγκασθείην, ἃ μηδὲ 

25 ταῖς ἀκοαῖς ττροσέσθαι δυνατὸν ἡγούμην. ἀνοίξατε δή μοι λοιπτὸν ἐν τῇ καθ’ ὑμᾶς ὁμονοίᾳ 

τῆς ἑῴας τὴν ὁδόν, ἣν ταῖς πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίαις ἀπεκλείσατε καὶ συγχωρήσατε 

θᾶττον ὑμᾶς τε ὁμοῦ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας δήμους ἐπιδεῖν χαίροντα καὶ τὴν ὑπὲρ 

τῆς κοινῆς ἁπάντων ὁμονοίας καὶ ἐλευθερίας ὀφειλομένην χάριν ἐπ᾽ εὐφήμοις λόγων 

συνθήμασιν ὁμολογῆσαι τῷ κρείττονι. 

τσ. ΝΕ. Ιρηπδεϊιβ ν. ΘΙ τη 18 ἃ. ἃ. Ο. 85. ζοοῖ. 21Ὲ, Ἰζοπδίδπετι Σὸρ πδοῆ ΘΓ ϑομ]δοπὲ νοῦ ΟὮγγβο- 

ῬΟΙΒ (18. ϑαρίεη θαυ 324) ἰπ 1ἰοϊηἶπ5' Ἡδυρί σία ΝΙΕκοπιδάϊθη εἶπ. Ἰίεβοσ Βτῖθὶ ἰδ αθογ (νΕ]. 5, 32,21 1.) 

βοίοσ᾽ ποῦ ἄδπὶ 5΄᾽6 ρα ἴρογ ΤΕ οϊηἶα8 ρα βομσίθρθη οσγάθῃ, 8150 ἴῃ ΝΙΚοσλθάϊθῃ νοτέδϑὲ, ϑϑθοὶς (δρεβίθα 

152,7) ἀδέϊοτγί ἴὩπὸ, Ἐπᾶθ ϑερί. οάδγ ἀπέ. Οκί. 

Ἐπ5. (ΚΥ 1 ΜΒΑ) ϑ8οκτ. (ΜᾺ ΕῊΟ 6) δεῖ. (4 Ὁ ο) ΤΗ. 

: νόμου » Ἐπ5. ({ΜΒΑ) ϑ5οῖτ. (ΗΟ) |[ ὑμῖν] ἐν ὑμῖν Ἐπ8. (Μ.[ΒΑ) ϑ8οκτ. ΤᾺ. 3 γητήσει!] ἡ τήτησις 

Ἐυ5. (ΜΒΑ) ΤῺ. | ἀκέραιον Θοῖκγ, ΤῊ, (ϑοῖτ. Μ 9) 4 σῴξεσθαι] φυλάττεσθαι 5οκτ. | καὶ μία 

Σ» οι. 5 ὑμῖν » Θοκγ, | ἐπειδὴ] ἐπεὶ ϑοῖσ. ΤῊ. 6 ἡμῖν] ὑμῖν Επ5. ({ΜΒΑ}) 5οκτ. (ΜᾺ, ἀρὲγ 

ὕ Μὴ 8Β ὑπὲρ] ὑπὸ 6ε]. [ ἀκριβολογεῖσθαι ὅϑοῖκΣ. (ΜῊ, νοῦ 8ρ. Ηδηᾶ θαι ἰπ -θε οοσγ. ΟΜ) 9 συμ- 

φέρητε ϑοκτ, (ΜΕΉΟΟΘΟ) 6εὶ. συμφέρηται 5οῖετ. (Α) ΤᾺ. [| λογισμῶν ϑ8οῖεγ. 661. (Α1 ΤῈ. 1ο φιλίας 

 ἀπόρρητόν τε (;» ΤΆ.) καὶ ϑοκτ. ΤΆ. τι τὴν » Ευ5. (Ν) σε]. θρησκεία καὶ (:» Ὁ) τιμή (ΕἸ. 

12 σύμπαντι λαῷ “- 50Ετ, ( 6], Τῇ. 13 εἰσκαθάραντες (6}. (Α10.) τᾳ4 ἡδίων] ἡδεῖα ΟΕ]. [ γίνεται 

φιλία “- 50]ετ. σεὶ. ΤᾺ. [ ἀπόθεσιν Ἐπ5. (1. ἨΙΠ1.) 66]. (το) ὑπόθεσιν Ἐυ5. (Η.85.}) ϑοῖκγ. Οεὶ. (4.13) ΤᾺ. | 

ἀπόθεσιν -Ἐ εἰ 5οκγ, (4) 15 ἐπανέλθετε ϑο]εγ, (ἐπτανελθοῦσᾳ Θοῖτ. Μὴ τη ἧσυχος ϑοῖεγ, ἡσυχὴς ΤῊ. 

18 συγχεῖσθαι] συνέχεσθαι 50Κτ. 66]. ΤῊ. [ πραέως Θοῖκγ. μήτε ΤῊ. 21 αἴσθησθε - ἀκούσατε ϑοῖετ. 

ΤΆ, αἰσϑήσεσθε ἀκούσατε 6ε]. 22 πρὸς] εἰς Θοκτ. ΟΕ]. ΤΡ. |[ δέ μοι πρὸς ὑμᾶς ἤδη “- 5ο1τ. σε]. ΤῊ. 

23 πράγματος] γράμματος Επ6. 24 ἀ]ὃ ΤῊ, 25 προσέσθαι Ἐπ5. (ΤᾺ ΜΜ}11.) Θοῖκτ. 66]. (0) προσέσεσθαι 
ΤΆ. προέσθαι Επυ5. (Μ) ϑοῖτ. (Μ) προεῖσθαι (εἰ. (40) προαισθέσθαι Ἐπ5. (ν᾽ ΗἨΚ].} προσαισθέσθαι Ἐπ5. (Β)] 

ὑμᾶς] ἡμᾶς 5οῖκσ. (6) Οεὶ. (ΗΡ3) 26 ἣν - ἐν ΤΆ. [ἀπεκλείσατε - μοι (εἷ. (4130) 27 ὁμοῦ] αὐτοὺς 

ΤΆ. [χαίροντας Επι. (ΜΒ4] 5οἸκτ, Τῃ. 428 καὶ] τε καὶ Επ5. ({ΜΈ84) 66]. ΤΆ. | ἐπ᾽ ὑπ᾽ σε]. ΤῊ. ὑπὲρ 50 ]ετ, 

[ λόγοις ϑοκτγ. (ΗΟ). 29 ΟΗδηρασ ἔθη] ἄδσ Ὀδὶ ἄδθη Ἰζομβέδη τ θέθη ἀρ] Ομ ΘΟΏ]α8- υπᾶ αταβοαῖζ 

δὲ 



36 ὕτκυπᾶς 18. 

ττκαπς 18. 

)αβ ϑοβεείροι ὅεγ ϑγμοάς νοῦ ἀῃιοομίθῃ 325. 

(Δείδηρ 325) 

μιοορῥσ!ον δ ὠοογοσσοῦ κο ον το» Βολαθ 

μον ὡοοὺν ϑαϑρα ϑί ιϑϑοῦμιρο 9} -ἣδι οἱ 

1 :ὡϑαλῷ οοοί -- οι ανδὰ ἰδλαθαδλο ἰαδο ᾿ς ᾿ἱ 9.5 ἰααο μωιον. 

:οϑουδοι κοῖς, ἔα ο}}}.8ο. τ οραυ ϑιλθ ξῶσα θο λ.} ΣιροΣ  ρΟ δ. τα. Θλοὶ ξιοοα"  διοοοί 

:ϑα σοροβο :ωϑασϑὶς ἰ :οϑαδακθολο :οολοβο ᾿ὠρανις Ὅς, :οομὰθ ἔώραιςς [Δο 

θοῦ. τωσουξοβο σα θα ἐυἱ τος ϑαζοο ὡθαραδλοῦ τοσα".ο9}5. σα λαθ 

:ωραδίου ἑώθαα {δ τ ῳϑοββοῦλς τιοοα αν ολϑο ΠΟ τ. τ:ωῳϑαδβι 

:βα: :ῳοομο οί :οολμ ρα νὰ τα Δ μλιοοοί τβασλο ἔώϑα {ϊΐ τοσανϑλα Θ τ ωοϑαδυθαο 

ταν ῥυὐςϑοί ον δίλο :σοσο ρα οἷο :ὠϑοαλρσοοΝ, 9 :ὥσ 9 Βοαρ ᾿ϑαάϑα δ σα 9 

:ϑαλθνο οοἱ τωσα θα ρα Θοὶ : σάλου. 9 τον κ9 :αρν ἱ το ὁ βου μα οὐ ὦ τ 

ἰμαδ, μμὰ5 αι :ωσα μοὶ τώσα θα ρα ἱ τῶσο υοδὰς. τώϑα οὐ]. τα ΘΝ 

2. οιοδ  ἰδϑδ κι οο ἰδιοό οἰ -ϑἱ μον θοῦ ἔϑυλολο ραν οοδοΐ ἰμο θυ 55 

ΗΝ Κλ ἔβαν. «οἷν ον θῶ εἶμοςθ μδιοΣ ᾿όγον; μχοὶ τ μκακοΣ μκϑαϑο 
-οἱ μοῦ Ν᾿ σαν ὐαλο ο1Δϑο σα λκοα κοΐ κοο δὰ9 ὑϑθοῦ καλο) 

“Ἰασϑὶ ἰμιιοίο ροσς ἐμοί Ὅλος τοις Ἀΐ μον ον οἱ δαὶ «-οὐν καυΐ οι Νιοοί τὸ 

Ὲ ϑοβδυῖβεβ τόο 

2 ἴδμν ὡδο09}} 1165. ὡδϑαν, [69] οοττ. Βυ]απίον Ορ. βἴϑμθ Τ]πίεσβασμαηρβθη 3 «οαλοεϑοΐ ἘΠ ἴε5 

Ὡϑαλεοοο Ξίεῃε ὕὐπέεσβι παρ 6 Π. 4 λό β μο ϑοινν, ποῖ ἀδσ 1 15δὲ8 ἀογ νἄξεσ νου Νίοβα ((βῖζοῖ 

Υ 55) «αὐ βο!ς 1 Ἑ 8 φρο ΕΒ ὡϑαλοβο ΘΟΒΌ ΕΒ. 9 ῥιωίςϑοὶ Εὶ 15 νοὶ Ε 

(ὕπειβειξαμσ νοῃ Ε., Θομνναῖίς ΝΟΟ 1905, 272) 

᾿Αντίγραφον τῶν ὑπὸ τῆς συνόδου γεγραμμένων τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ συνηθροισ- 

μένης πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐπίσκοπον τῆς Θεσσαλονίκης. 

Ι Τῷ ἁγίῳ καὶ ὁμοψύχῳ ἀδελφῷ ἀγαπητῷ καὶ συλλειτουργῷ ᾿Αλεξάνδρῳ “Ὅσιος, 

Εὐστάθιος, ᾿Αμφίων, Βασσιανός, Ζηνόβιος, Πιπέριος, Σαλαμάνης, Γρηγόριος, Μάγνος, 

Πέτρος, Λονγῖνος, Μανίκιος, Μοκῖμος, ᾿Αγάπιος, Μακεδόνιος, Παῦλος, Βασσιανός, Σέλευ- ὁ 

κος, Σώπατρος, ᾿Αντίοχος, Μακάριος, ᾿Ιάκωβος, Ἑλλάνικος, Νικητᾶς, ᾿Αρχέλαος, Μα- 

κρῖνος, Γερμανός, ᾿Ανατόλιος, Ζώϊλος, Κύριλλος, Παυλῖνος, ᾿Αέτιος, Μωσής, Εὐστάθιος, 

᾿Αλέξανδρος, Εἰρηναῖος, ρΡαββουλᾶς, Παῦλος, Λοῦπος, Νικόμαχος, Φιλόξενος, Μάξιμος, 

Μαρῖνος, Εὐφραντίων, Ταρκωνδίμαντος, Εἰρηνικός, Πέτρος, Πηγάσιος, Εὐψύχιος, ᾿Ασκλη- 

πιός, ἼΑλφειος, Βάσσος, Γερόντιος, Ἡσύχιος, ᾿Ανίδιος, Τερέντιος ἐν κυρίῳ χαίρειν. 19 
9 Ἑ νὸς σώματος ὄντος τῆς καθολικῆς κατὰ πάντα τόπον ἐκκλησίας, κἂν ἐν δια- 

φόροις τόποις ὥσιν αἱ τῶν συναγωγῶν σκηναὶ καθάπερ μέλη τοῦ ὅλου σώματος, ἀκό- 

λουϑόν ἐστιν καὶ τῇ σῇ ἀγάπῃ γνωσθῆναι τὰ ὑπὸ τ’ ἐμοῦ τε καὶ τῶν ὁσίων ἀδελφῶν 

ἡμῶν, τῶν ὁμοψύχων καὶ συλλειτουργῶν κεκινημένα τε καὶ πεπραγμένα, ἵνα καὶ σὺ 
ὥσπερ παρὼν ἐν πνεύματι κοινῇ σὺν ἡμῖν λαλήσῃς καὶ κοινῇ προστάξῃς περὶ τὰ ὑφ᾽ 15 

11 ΜΕ]. ἄθπ Απίδηρ νοῦ ὕτ|, 4Ὁ 85.6,3 ἘΡΆ. 4,3. 4. 



45 ϑοδτείθοι ἄἀε ϑυποᾶε νὸμ ΔπΙΟομίεη 325 (ἀπίδηρ 325). 37 

μας 19 «ον δυοίο ΠῚ «δῦ λον δον οἷο Νουα κοῦ κα ον 8 

μαδςιδϑο ἰἰακθνλασ μ8}} τὸρ ἴοον ἱας Ἀδϑο ως ον δον μοο :μϑα ῥυγ  Μὴ 
ὉΒΝοσλο δια, γον ψοΐν οϑν Ὁγαλιδϑ ἐδ ὑλλο οδν τὰν πμϑδοὶ οδ μβϑαν τ κκδηΣ 

“ἰδ ον. οἷα δλθ “οὐ δο «ὦ θα ΤΩΝ «ὧν ψφιϑΐ, οὐ --οἱ ἔκας "ὲ 

δ ἐδ 9 ον ἐκ --ὐϊ ἰμδο ἘΒούμθασοῦ οὐ ας δα ῥλο “ϑομλοὶ μϑία.ο κ᾿» 

ὦ Ὁ] οἷο μβοὰλο κοο ἰδαθο μϑοοῦ οο σαθ ζοο ομϑλο οὐκ ῥοῦν 19 

᾿βολα, ῬαραΣ τ κλανλοθοο κιανκολλο ἰδωσς ἰδοδλθασ τον [κοΐ μον 9 αν ΚῪΠ 

ἰδέ μβοο ἐμαιοἱ ἔρλαδις δδο εἰμ οομως [5}) κϑο εἶδ ονοῦ καλοὶ 

«ϑλοδοο κθὸ :μϑαλῥν!) οὐν ἰξδαϑϑοσ ἰμακοὶ ἐς ΝΜ. ἰοδὰν ἰλασιν ὁ οι 59 4 

10 ἴω, ο9 Ἰδοῦ κυνλδὶ ἰοδ «ὔϑο ἰδωδῆλοθοο ας «οὶ εἰοξνοοο 

ἰδ ρασν μϑλο τβαῖοο βρς, βθθθα φιλϑθο ἰϑοι ϑκάλθο μιλῶ οοσν τον δὰ ἀ5ο Μΐμδι, 

ὡοογοσαυ..Δι.51}») 1οο δοδθο . τοδο 5 ἴοοι ΟΝ δθοο : καλοϑς ΛΔΟΣ «οὐ (ὁ ὕ 

ων οἷν 9 τὸν τ κα, ἰγον δόλο οσ δωμοὶ ἦκάδοι [κοῦ εν ἰδάοϑμν ἐϑαοαϑὶν 

τ κΘνΟΣ ἰἰαιλα ον ἐν} οὐλ9 ομλοὶ υον ΟΣ ϑδδο Κμλϑο δ ο  μνο αι δ 

τὸ ἐμϑυθο δδϑα δὶ ἐβὸ αοΐΪγμς δα δος Ομ ἰοηδὰν πο κλο᾽ μοορθ λοο Δ Μὲ μοὶ ὁ 

παν συ σσ νν Ἀν ΤΥ ν, τιν νν συν 

αι ϑϑαν, κ 90] «9 τα υλθο  οοΣ 9 Ὅλ. οο λθιας δλλοι οὐ ναὸς ἐδροι κοο ἐκ οπ ὁ (θα δὲ 

Ἑ 9 ἰμωλϑαϑ) τρᾶτρ. ἰἰαϑλολϑ 

ἡμῶν ὑγιῶς καὶ κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν νόμον ὁρισθέντα τε καὶ πραχθέντα. 

ἐλθὼν γὰρ εἷς τὴν τῶν ᾿Αντιοχέων καὶ ἰδὼν τὴν ἐκκλησίαν λίαν ταραχθεῖσαν :1- 8 
τανίοις διὰ τῆς ἐνίων διδασκαλίας καὶ στάσεως καλῶς ἔχειν ἔδοξέ μοι μὴ ὑπ᾽ ἐμαυτοῦ 

μόνου τὸ τοιοῦτον ἀποβληθῆναι καὶ ἀπωσθῆναι, ἀλλὰ γὰρ καὶ παρορμῆσαι δεῖν τοὺς 
5. ὁμοψύχους ἡμῶν καὶ συλλειτουργοὺς τοὺς μάλιστα γειτονιῶντας περὶ πράγματος ἐπεί- 

γοντος καὶ ἀναγκαιοτάτου τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν τούς τε ἀπὸ Παλαιστίνης καὶ ᾿Αραβίας 

καὶ ἀπὸ Φοινίκης καὶ ἀπὸ Κοίλης Συρίας καὶ ἀπὸ Κιλικίας καὶ ἐνίους τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ, 

ἵνα κοινῷ λογισμῷ δοκιμάσαντες καὶ ἐξετάσαντες τὰ ἐκκλησιαστικὰ τελείως καταστή- 

σωμεν. ὑπὸ πολλῶν γὰρ καὶ δικαίων συνοικεῖται ἡ πόλις. 

10 Ἐπειδὴ οὖν ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ἡμᾶς συνήγαγεν εἰς τὴν παροικίαν τὴν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 4 

καὶ ἐξετάσαντες ἡμεῖς καὶ πραγματευσάμενοι τὰ κοινὰ καὶ ὠφέλιμα καὶ χρήσιμα τῇ ἐκ- 
κλησίᾳ τοῦ θεοῦ, εὕρομεν πολλὴν ἀταξίαν μάλισθ᾽ ὅτι ἐν πολλοῖς ὠλιγωρήθη καὶ κατε- 

φρονήθη ὁ ἐκκλησιαστικὸς νόμος καὶ οἱ κανόνες ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ ὑπὸ ἀνθρώπων 

κοσμικῶν καὶ πάντως κατατπεταύεται. διότι κεκώλυτο ἐπισκότων σύνοδον συν- ὅ 

15 αχθῆναι ἐν τοῖς τῶν μερῶν τούτων τόποις, ἔδοξεν πρῶτον ἐξετασθῆναι, ὃ πάντων κρά- 

τιστον καὶ πάντα ὑπερβάλλον, μᾶλλον δὲ τὸ ὅλον ἐστὶ μυστήριον τῆς ἐν ἡμῖν πίστεως, 

λέγω δὴ τὸ περὶ τοῦ πάντων ἡμῶν σωτῆρος τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τὥντος. ἐπεὶ γὰρ ὁ 8 

ἀδελφὸς ἡμῶν καὶ συλλειτουργός, ὁ τίμιος καὶ ἀγαπητὸς ᾿Αλέξανδρος, ἐπίσκοπος τῆς 

᾿Αλεξανδρείας, ἐνίους τῶν πρεσβυτέρων αὐτοῦ τῶν περὶ τὸν ἴΑρειον ἀποβλήτους 

2|3 νεὶ. Μί. 13,25. 16 Τὐπταθθη δπίβίαπ θη ῬΟῊ] Ζυπϑοιβὲ ἀἄστοι ἀϊθ ρα]οοϊκοτέθη Ψοσμ]ἐπΐββ ὑυδῃσθηά 

ἅογ 1λοϊμἰαπίβομβθη  εσίοραπε. Τοοΐβ (Ραὰ] νὸπ ϑασηοβαΐα 85. 164.) ζείσίβ, 448 ἀΐβ ποσάπυπρ ἰῃ Απέϊο- 

οδίοα ἄθπτοι α16 5ομὶεπιαιβοῃα (διπμαίπαάθ Ῥδὺβ νογυσβαομὲ τνογᾶθη τνᾶσ. 



838 ὑτκυπάο 18. 

γον δι λοο σον ϑομοο [ἴα ϑλο δ ..9Γ} [κου  τἰδκαῦ ᾿ϑοίαιθλοσσν αὐ μοὶ ΐ 49} 

“αν γον ἐν 55 μα» βιϑοὶ .9γὴ μιαὐί .κἀλϑὶλ Ῥτοαν ἰγον ἰδ μο ὠσογοσσοαν, δώμοι 

ἢ εἰμικοὶ «ταν οὐ ,9 9 -ο οὐ μον Μ ἰμδο μομαὶ κῦλο -ϑἱ 

δα ϑοο [3Ῥ'Νο ζῶον ὧδὴ ἰδσξρν {λα λαοὶ δι ῤλο τος οὐἱ βωλοο ςκαοΐν οἱ [λα τ ρ ο 9 
ὡρούμιον ον θο. οἱ (οι ρον ταδο --οἰο ἰδ κυυδμο «ἀλλο ἰλομϑὶ κροο κιϑν, κα 

δ κα δῦ ᾧν καὶ ἰδῶ μοθ κυλυ δ ’ονα δ᾽ 5.) οἱ ὯΣς, μϑμι ον αν θαροα οἱ 

:5 Βοαδῃ τἰροϑ μῆϑου ϑοομρ 00) -οἱ τς λοΣ θα οο ἰλονθνοος «λϑιλυροΣ 

εϑροδυ κεβλαθ ΔῸΣ ϑ6) κὸο ςκΑ} θεν αν, ἐς αοοο αν, 
8.25} 99.. ΜΠ)ο Οἰμιυοῦ ἐξϑς κϑοῦ νοΐ ΤΥ Ν ἴδοι οὺ ὧδ Ια αο .οο) ὁμμί 

μδο; ἰδ ο ἰδ Ν 95 βύομος ΒΓ Ἰοοοι καθ αυλδο οἱ ὁοο) κοὐ μροθϑΣ φοροῦν τὸ 

Ν᾿ οἰκούγδοο "δ 9 κυ [Θ᾽ ἰϑηδκ μὰϑ οὐδαρολανι κα. ἦγον οθοΣ κὰς οιδθο ̓ νοῦ κὐο ὡλϑν 

«ϑη930 Ὁ 5.9 βδδ αν αι. «Ἀὰ .»9 ον λϑβοο ᾿ϑομ μας δλο μο κϑδδαλο 

9 μας μ᾿ μα ας μβο άθο οἷδμ λολυῃο μβγο βοοσθο ἔρμο. οομοΣ καλὸν 

«ἴτῊΜ μμο ἰρὰν οὐ ΜΓ εἰρααν μοὶ αδ ΕΒΓ κο Μὲ τον Ην οο᾽ τθο αἷς ταν 
ον φῦλ» οὐ ἔξβο « το οὐδ᾽ οιογαλιδ ᾿οοίγ δὴ δ ἀλο “ υλλολοο [9 Δυβμοίδϑο ἢ τὸ 

ϑΣ αδλὸ το ον 3Ὴλ να ϑὲ .}6 (ἱ ΗΓ} μος β - ϑἱ οἱ εἰμ {08} Ἂμ μ- οὐ 

Ε 

ἐποίησεν τῆς ἐκκλησίας τῆς βλασφημίας ἕνεκα, ἣν κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπέτειναν, εἰ 

καὶ τοσοῦτον ἐνίους πτλανῆσαι τῇ ἀσεβεῖ διδασκαλίᾳ αὐτῶν ἐδυνήθησαν ὥστε καὶ εἰς κοι- 

νωνίαν ὑπ᾽ αὐτῶν δεχθῆναι, διὰ τοῦτο ἔδοξεν τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ τόδε πρῶτον ἐξετασθῆναι, 

ἵν’ ὅταν τὸ τῶν μυστηρίων κεφάλαιον λυθῇ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν, οὕτως καὶ τὰ λοιπὰ πάντα 

ἢ) ἑξῆς ἰδίᾳ ἐξετασθῆναι δύναιτο. καὶ δὴ εἰς ἕν συναχθέντες παρόντων καί τινων ἀδελφῶν ὁ 

λογίων περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως, ἣν ὑπὸ τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀποστόλων 
ἐδιδάχθημεν καὶ ἀπὸ τῶν πατέρων παρειλήφαμεν, ἐμηκύναμεν τὸν λόγον, ἔτι δὲ καὶ τὰ ὑπὸ 

᾿Αλεξάνδρου τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐπισκόπου κατὰ τῶν μετ᾽ ᾿Αρείου πραχθέντα εἰς τὸ 

μέσον ἠνέγκομεν, ἵνα ἐάν τινες φαίνωνται τῇ ἐναντίᾳ τούτων διδασκαλίᾳ διαφθαρέντες 

καὶ αὐτοὶ ἀλλότριοι γένωνται τῆς ἐκκλησίας, ὅττως μὴ ἔνδον μένοντες τινὰς τῶν ἁπλου- 10 

στέρων ὑποσύρειν δυνηθῶσιν. 
8 Ἔστιν οὖν ἡ πίστις, ἣ προετέθη ὑπ’ ἀνδρῶν , πνευματικῶν καὶ οὺς αὖθις οὐ 

δίκαιον νομίφειν κατὰ σάρκα τῆν ἢ νοεῖν, ἀλλὰ ἐν πνεύματι ταῖς τῶν θεοπνεύστων 
βιβλίων ἁγίαις γραφαῖς συνησκῆσθαι, ἥδε' πιστεύειν εἰς ἕνα θεὸν πατέρα παντο- 

κράτορα, ἀκατάληπτον, ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον, προνοητὴν καὶ ἡγεμόνα τοῦ τὲ 

παντός, δίκαιον, ἀγαθόν, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτοῖς, νόμου 
9 καὶ προφητῶν καὶ τῆς καινῆς διαθήκης κύριον᾽' καὶ εἰς ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, 

υἱὸν μονογενῆ, γεννηθέντα οὐκ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πατρός, οὐχ ὡς ποιητόν, ἀλλ᾽ 

ὡς γέννημα κυρίως, γεννηθέντα δὲ ἀρρήτως καὶ ἀλέκτως, διότι μόνος ὁ πατὴρ ὁ γεννήσας 

καὶ ὁ υἱὸς ὁ γεννηθεὶς ἔγνω. γοὐδεὶς γὰρ ἐπιγινώσκει τὸν πατέρα εἶ μὴ ὁ υἱός, ἢ τὸν υἱὸν εἰ 20 

2|3 νεὶ. ὕτις. 14. 5. 20,,χκΚ,'. 138. Ζια δια ΟἸδυΡε βροικοπαΐπὶβ ἰδὲ 485 ἀε9 ΑἸθχαπᾶος Ὅσ. τ64. 5. 26,303, 

ππὰα ἄδθθ ἘυΒΘΡ 'π Τ1|ς. 22 5. 43,9 Ζὰ νοσρ]οίομεπ. δϑίεῃε δυοῖ ὅθι δυβίθ τ] ομθη Ἰζομπισλθηΐασ Ὀαὶ 

ἘΞ ϑθθρεγρ, 8 ϑγποάθ νοι Δπίϊοομίεη 8. 120 ἢ, τό. 178]. τὶς. τ4 5. 27,, 18 νρ]. Ατίυβ τς. 4Ὁ 8. 7,20 

20 Ὀὶ539,1 νεῖ. Μί. τ, 27, Το. 10,22 ὑπ 5βίεμε ὕὐτῖκ. 14 5. 27, 12-13 οσητη. ΝΕ]. Ατὶυβ αῖς. 40 5. 8,41. 



45 ϑοβγείθει ἄθγ ϑγποάς τὸπ Απιοομίθη 325 (ἀπίδηρ 325). 30 

μν αδ τον μοῦ 5 Ν9 (89 -οιογακαδο ον τᾷ Βα, οἷοο ωοοδοὶ } μου ρο 10 

ἤν ἔϑγας το ως οὐ ἰδ, αὐ «αν ο αν ΟἸοδδλο [ϑἱ κϑοὺ οἱ τ-οοολι ἰμς, 

. «ϑο.ο) -ποἷἰρ μια ἱ εἰμὴ, φοοδο ΒΞΔ 9 ομ μοὶ 5 ίμμαο Ν᾿} 959 ἈΪ «μβοιδοδι, 

μια ἱ εἴοοι οἱ τνῦνΊ μα 5 οἱ ωϑρϑὴ οὐ ΣΝ. ως Ἀδ 6 -οο  μοδΝ .οο }}» 

5 ομδυὶ Κν 9. ϑοϑ να μὰ ἂν οἱ Μ᾿ -ονολοΐ -οιολο  θν οϑ) «θοῦ Προ οομον 

ἔϑοο) οϑρῦ ον (90) θόλον ἰκλοο [μϑο βαυαϑ αν αν τομθοδ ἰδέοθαορα 

ἰϑηδν τ κι ϑαϑο το ἐμῶν, 9 Θ᾿ ρου ἰυλοο ἰδ ϑιο δα δαλὸν ας ̓ ς ΛΟ Ι; 11 

α΄ οοολοί μας κου, «λοομθο .9ὴ ἔρλο λιν ϑο α 4. «λα 6.5) εμμα ἰῥοιαν οἰδβθο 

μδδθι - οἱ ἰοδα ἰλλο ἐμ ὦ μον μομϑί βοαχο ορδν Δ τ μυΐ γχ»μο) 9ἰο τωϑῦ; 

Ὁ ΙΝ Ν οοἷο ἰδ «ὧθ Ἀ-δο Ναϑοο -αὐὸ -ατ μος 90 Ὅτ Ἀσΐο ἰοδν τὰς κὔϑ 

--ϑἱρ κα ἱ ὐλο οἰδβαδο μὰ ϑοΣ ἰο οἰδέλϑϑο ἐασοῦν [μαϑα, κϑο οὐ Οἷς οβλααδ, 12 

«λ΄ --ολλο ἰρος ἰὼ ατλοίομθαΝ μυοῦ μὰ ᾿αϑδϑο ϑϑρμ9 'Ῥ.'Ν 9 -ϑἱ :κϑοιθ οοὶ 

ἰδ (ο ἰδ δὼ9 καὶ εἰμωεθο -αὐἱὶ μόρον καλοὶ ἰαθνς ομϑιθαθὴ 1.0 ἔδδος ἰδϑαλο 

οἱ μου, οἱ μμβ ἰδῶ θὰ κυ μολοο καιδουομοο οοὐμοί) ΚΎΟΝ κὐοθβάθο ς5 18 

1 ογοδοο ᾿ς κτ οἷοον οο νυ  μ» ολοοὶ ἴοον Ἀοίν οἱ “ἰρν Ὡϑολυ Νείμμαν αδὸ οἰρᾶα, 

ἰμϑροῦ κου λθοῦ ϑμὰς -ϑἱ τ ΟἹ οοὶ Ἀϑν κανο οοδοί ϑοιαυγο οολ. ἶγο -ἶοον 

Ἑ 

μὴ ὁ πατήρᾳ. τὸν ἀεὶ ὄντα καὶ οὐ πρότερον οὐκ ὄντα. εἰκόνα γὰρ αὐτὸν μόνον ἐκ τῶν 10 
ἁγίων γραφῶν μεμαθήκαμεν, οὗ --- δῆλον ὅτι ὡς ἂν παρὰ τοῦ πατρός --- ἀγέννητον ὄντα 

οὐ θέσει" ἀσεβὲς γὰρ καὶ βλάσφημον τοῦτο λέγειν, ἀλλὰ κυρίως καὶ ἀληθῶς υἱὸν λέγουσιν 

αὐτὸν αἱ γραφαὶ γεννηθέντα, ὥστε καὶ πιστεύομεν ἄτρεπτον εἶναι καὶ ἀναλλοίωτον αὐτὸν - 
5 οὐδὲ θελήσει ἢ θέσει γεννηθῆναι ἢ γενέσθαι, ὥστε ἐκ τοῦ μὴ ὄντος αὐτὸν εἶναι φαίνεσθαι, 

ἀλλὰ καθὸ γεννηθῆναι αὐτὸν εἰκός, οὐδ᾽ ὅπερ οὐ θέμις ἐννοεῖν καθ᾽ ὁμοίωσιν ἢ φύσιν ἢ μῖξιν 

οὐδενὸς τῶν δι’ αὐτοῦ γενομένων, ἀλλὰ διότι ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν ἢ διάνοιαν 11 

ἢ λόγον, ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ ἀγεννήτου γεννηθῆναι αὐτὸν ὁμολογοῦμεν, θεὸν λόγον, 

φῶς ἀληθινόν, δικαιοσύνην, ᾿Ιησοῦν Χριστόν, πάντων κύριον καὶ σωτῆρα. εἰκὼν γάρ 
τὸ ἐστιν οὐ θελήσεως οὐδ’ ἄλλου τινός, ἀλλ᾽ αὐτῆς τῆς πατρικῆς ὑποστάσεως. οὗτος δ᾽ ὁ 

υἱὸς θεὸς λόγος καὶ ἐν σαρκὶ ἐκ τῆς θεοτόκου Μαρίας τεχθεὶς καὶ σαρκωθείς, παθὼν καὶ 

ἀποθανὼν ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καὶ ἀνελήφθη εἰς οὐρανόν, κάθηται δὲ ἐν δεξιᾷ τῆς μεγα- 
λοσύνης τῆς ὑψίστης, ἐρχόμενος κρῖναι φῶντας καὶ νεκρούς: ἔτι δὲ ὡς καὶ τὸν σωτῆρα 19 

ἡμῶν αἱ ἱεραὶ γραφαὶ διδάσκουσιν καὶ ἕν πνεῦμα πιστεῦσαι, μίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, 
16 τὴν νεκρῶν ἀνάστασιν, καὶ κρίσιν ἀνταποδόσεως καθὰ ἔπραξέν τις ἐν σαρκὶ εἴτε ἀγαθὰ 

εἴτε κακά, ἀναθεματίφοντες ἐκείνους, οἱ λέγουσιν ἢ νομίφουσιν ἢ κηρύττουσιν τὸν υἱὸν τοῦ 18 

θεοῦ κτίσμα ἢ γενητὸν ἢ ποιητὸν καὶ οὐκ ἀληθῶς γέννημα εἶναι ἢ ὅτι ἣν ὅτε οὐκ ἦν, --- 

ἡμεῖς γάρ, ὅτι ἦν καὶ ἔστιν καὶ ὅτι φῶς ἐστιν, πιστεύομεν, ---- προσέτι δὲ κἀκείνους οἱ τῇ 

αὐτεξουσίῳ θελήσει αὐτοῦ ἄτρεπτον εἶναι αὐτὸν ἡγοῦνται, ὥσπερ καὶ οἱ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος 

τ ΝΕ. ὕτε. 14. 5..27,17 | ζΖὰ εἰκὼν γε. 11. Κοτ, 4, 4. νεῖ. Ὅτικ. 14. 5. 27,15 3 υπᾶ 5 Ζὰ θέσει νΕ]. 

ὕτιο. τ4 5.24, 108. 5 Ζυ θελήσει νεῖ. τι. 8 5. τ7,4 8. ΝΕ. 1. Κοσ. 1,24 911. Ἰζοτ. 4,4 

το ὑποστάσεως] ϑομνν, ἀροσβοίζεθ ᾿ϑοαδο τοϊὲ προσώπου. Ἠΐδ ὕθετβείζαυπρ τὰ Τοχὲ ἰδὲ ποῦ Ἐς. Θθθθασα, 

8. 8. Ο. 5. 138 νεῖ. Ηδθῦτ. 1,3 βαβεΡεΈ. 118. Ναὶ. ὕτκ. τ4 5. 28, 158 15 11, ζοςσ. 5,1τὸ 

19 Ζι αὐτεξουσίῳ θελήσει! νρ]. Ὅτι. 14 5. 21,22; Ὅτι. 23 9. 48,3 
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40 Ὀπκυηάς 18. 

αδο οοον, ΠΣ ϑν κροῦ τὐδν -ϑἰρ μμοὶ δυο }} ἰοον ογολοί οδζς ἰαῤυμδα; 

ἰκϑον " ωθλϑοῦ ΒΡ οἱ Ὡς Βα ϑδυδδοο "ὶ οολο ωκ. 55. μα νοΐ αο μος 

εκ οο15. οο) τοοδοὶν μεϑλο ῥὶς δυίμδι ἰγομο -- οἱ 

γον» Νοίο : Νοδδ ἰδομο ὡρολαοθο οὐνϑο : ΣΝ Μβοο [6 155..0. .9ο) ἰγοι 

"αὐδολλὶ Αο ας ἰμὼὸ ἰδ θα δὐ α5. ϑομδοο εἰδροοςθο δ αν 6 ν᾽ ομλυί ὁ 

«ὧϑΣ οὐὐ σα... δι τοοΐο (οὐδοῦ «ΟἹ οὐν ϑϑαοολοῦμο βμϑ γον» ον οδι ὅσο.  ογ}, τὰλς 

κϑίο δα κοδο κο δλυμο ΔΝ. οὐδ. ἐν οἱ των λον }λ9») δῦ μμοολο 

αδο μον ἴα ον... 5... 5 .οολάδδο ΚΥΎΥ τι ϑ ῥϑνοΣ ὁθοὴ καολλοο ἰλῦς ὁ μιοα ἀρ 

να» ἰϑομδο ᾷς -ϑἰ αὐμυ ἡ οοον «νοὶ ϑοαΝ, ἰλϑϑϑοοῦ ρὲ βμα 

«ον αν Ὁ ΄ααα, - οἷν ᾿οθο) κοῦρος λλλοσ οθο) «ΑΔ δάαθοῦ καλοὶ κῦϑο 10 

μοϑοὴ το κι θο ροἑ ΚροΣ ον δοαΝ, ἰμβ ϑαθοοο τον, δε ϑα" κ.) 

ἰοῦ βαθῦο ο δου» ἰδδῦο ὡσογούαου κβο ο00) κολομο 19 ϑθο κολλϑο [κθο μ9 

μ9. :- ον ΚΡ» τ σογοσα ο.5) 6) 'δοδδϑ “-οὐἱ «ὸ 9 οὐ δ δοο 

Λολιο βρν ἐδύξθαυ ομδυΐγ δι ,ϑοιλαιϑα,ο) δὰ ἀδο ἰλαϑλααν, σαν οομλυΐ ϑοομΣ 

«,Δὸ Ἰαδ ἰαϑια δ κϑο δον») λο μα ϑ 6}. δὲ «οὐ; δὴ δ. λιο τὰ κἰϑδο γι) [κϑυΐο τὸ 

ΔροΣ Ὁ ἋΣ ὦ [γον -ϑί οἰλαθιο αν ἰδῶ 9, ϑομϑο ΝΆΘΟΙ οἱ ΘοΝ 51 ϑοιδα δ» τϑν κβϑο 

μα. δα γον όλονο βασΝ δ ΚΟ κύβοι ἐϑογοϑαιοοῦ ἰδλαςς ο [λα οἱ λοαυ 

«οἱμμϑας “οι ϑοβλαδι, «-ϑἱν φϑον οἶνον δ λϑο ̓ βαβ ἰδομοο ἰδ ὡϑοζοϑα ον 

9909) «ϑομδ ο- Δ. λ0)0 τ ϑομσδ » το Ὅραν. ϑρβοδυ ϑο --οἱν Ἰμαωΐ λον οὐρϑθαν,. 

Ε 8 μῆν δος «ϑομ"ο] 5. Νοίβ 9 ποΐθσ ἄθπι σίεομθη 

παράγοντες τὴν γέννησιν καὶ μὴ φύσει ἄτρετττον κατὰ τὸν πατέρα. εἰκὼν γὰρ ὡς ἐν 

πᾶσιν, οὕτως καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τοῦ πατρὸς ἐκηρύχθη ὁ σωτὴρ ἡμῶν. 

Αὕτη οὖν ἡ πίστις πρροετέθη καὶ πᾶσα ἡ ἱερὰ σύνοδος συνέθετο καὶ ὡμολόγησε ταύτην 

εἶναι τὴν ἀποστολικὴν καὶ σωτήριον διδασκαλίαν. πάντες τε οἱ συλλειτουργοὶ ταὐτὸ περὶ 

τούτων ἐφρόνουν. μόνον Θεόδοτος ὁ τῆς τῶν Λαοδικέων καὶ Νάρκισσος ὁ ἀπὸ Νερωνιάδος 5 

καὶ Εὐσέβιος ὁ ἀπὸ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης ὡς ἂν ἐπιλαθόμενοι τῶν ἁγίων γραφῶν καὶ 

τῶν ἀποστολικῶν διδαγμάτων, καίτοι πολυτρόπως λαθεῖν πειρηθέντες καὶ κατακρύπτειν 

τὰς πλάνας αὐτῶν πιθανολογίαις οὐκ ἀληθέσιν, ὅμως ἐναντία τούτοις εἰσάγοντες ἐφάνη- 

σαν. καὶ γὰρ ἐναργῶς, ἐξ ὧν ἠρωτήθησαν καὶ ἠρώτησαν, ἠλέγχθησαν ὁμοδοξοῦντες τοῖς 

μετ᾽ ᾿Αρείου καὶ ἐναντία τοῖς πτροκειμένοις φρονοῦντες. ὅθεν τοσοῦτον σκληρυνθέντων 10 

αὐτῶν καὶ οὐκ αἰδεσθέντων τὴν ἁγίαν σύνοδον ταῦτα παραιτουμένην καὶ δυσωπουμένην 

κεκρίκαμεν πάντες ἡμεῖς οἱ ἐν τῇ συνόδῳ συλλειτουργοὶ μὴ κοινωνεῖν τούτοις μηδὲ 

ἀξίους αὐτοὺς εἶναι κοινωνίας διὰ τὴν πίστιν αὐτῶν ἀλλοτρίαν οὖσαν τῆς καθολικῆς 

ἐκκλησίας. καὶ ἵνα εἰδῇς, γράφομέν σοι ὅπως καὶ σὺ φυλάττῃ ἀπὸ τῆς πρὸς τούτους 
κοινωνίας καὶ τοῦ γράψαι πρὸς αὐτοὺς ἢ δέχεσθαι παρ᾽ αὐτῶν ἐπιστολὰς κοινωνικάς. 15 

καὶ τοῦτο δὲ ἴσθι ὅτι διὰ τὴν πολλὴν τῆς συνόδου φιλαδελφίαν δεδώκαμεν τούτοις μετα- 

νοίας καὶ τῆς τἀληθοῦς ἐπιγνώσεως χώραν τὴν μεγάλην καὶ ἱερατικὴν ἐν ᾿Αγκύρᾳ σύνοδον. 
διὸ σπούδασον οὖν πᾶσι τοῖς ὁμοψύχοις ἀδελφοῖς ταῦτα διαπέμψαι, ἵνα καὶ αὐτοὶ γνῶναι 

9 ἐναργῶς] ὅτ. νϑυνεοῃβοὶ 65, νυῖο πδυβρ, ταϊὲ ἐνεργῶς πὰ ἄρετιεθίζὲ 4165 νυῦῖβ ἐξ ἔργων, νεῖ. ϑοῖνν. 2. 58. 



Καΐξεν Κοπείδηείπβ Θομτοίθοι ζὺγ ἘΠηθεγαίαπρ ἄετ πἰοδη σοθθη ϑγποάς (325). 41 

«ον μυΐ ΚΣ κα λαὸ Θ.ολον «οἱ «ον ο βΒαοδα μα (ὅθοδα Π|ο ἰδ ρος ο δ τ ροΣ 

μου 5. Ἀαυϑλ οἱ ιϑογαϑα ον κϑ Κοῖνον» πες ΝΜ οδα ας βαδὰ τα μὰ .(565.) 

«Οὐδαθουκλαῤουσο οἱ αὐοὶ οἰδμο ὠοοῦν ᾿ϑιοου,ϑὶ θοῦ μιοα αδὰ λοις 

Ἑ, 

δύνωνται τὰ περὶ αὐτῶν καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀποστάντες τῆς ἐκκλησίας καὶ μὴ συνθέμενοι. 

ἄσπασαι πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς μεθ’ ὑμῶν καὶ παρ᾽ ὑμῖν. ἀσπάφονταί σε οἶδε οἱ 

ἀδελφοὶ οἱ μεθ᾽ ἡμῶν ἐν κυρίῳ. 
[Τέλος τῆς ἐπιστολῆς τῆς γραφείσης ὑπὸ τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ συναθροισθείσης συνόδου πρὸς ᾿Αλέξαν- 

5 δρον ἐπίσκοπον τῆς Νέας Ρώμης, τουτέστι δὲ Κωνσταντινουπόλεως.] 

ὑτκυπάς 10. 
Βείεῦ ἀεβ8. ΝΝαγοΐθ8 νοῦ ΝΝεγοῃΐαβ δὴ Ο(Ἠγεβίιβ, ἘΠΡΏγοηῖιβ υηα Επιβερίυ. 

(Εταρτπεπῖο) 

(325) 
τ. ᾿Εντυχὼν γὰρ Ναρκίσσου τοῦ Νερωνιάδος προεστῶτος ἐπιστολῆ, ἣν γέγραφεν πρὸς Χρῆστόν 

τινα καὶ Εὐφρόνιον καὶ Εὐσέβιον, ὡς 'σσίον τοῦ ἐπισκόπου ἐρωτήσαντος αὐτόν, εἰ ὥσπερ 
Εὐσέβιος ὁ τῆς Παλαιστίνης δύο οὐσίας εἶναί φησιν οὕτως καὶ αὐτὸς λέγοι, ἔγνων αὐτὸν 

ἀπὸ τῶν γραφέντων τρεῖς εἶναι πιστεύειν οὐσίας ἀποκρινόμενον. 
ὄ 2. «ὦν μεταβαίνει ἐπὶ τὸν Νάρκισσον καί φησιν, ὥστε κἂν ἐκεῖνό τις λέγῃ κατασκευάφων πρῶτον 

εἶναι θεὸν καὶ δεύτερον, ὡς Νάρκισσος αὐταῖς λέξεσιν γέγραφεν (. . .), ὅτι μὲν αὐτὸς καὶ ὁ πτατὴρ 

αὐτοῦ δύο εἰσίν, αὐτοῦ τοῦ κυρίου μαρτυροῦντος καὶ τῶν ἁγίων γραφῶν ἐκ μέρους ἠκούσαμεν. εἰ τοίνυν 
Νάρκισσος διὰ τοῦτο διαιρεῖν δυνάμει τὸν λόγον τοῦ πατρὸς ἐθέλοι, γνώτω ὅτι ὁ γράψας προφήτης ὡς τοῦ 

θεοῦ εἰρηκότος »ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν«ε, αὐτὸς γέγραφεν ν»καὶ 
10 ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον «, 

1--ὁ ἘΠΒ6Ρ Ο. Ματο Ὶ 4,39 (26,5---10) 5--τὸ ἘΠ56Ρ α. Μίατο 1 4, 53---54 (28,33---20,6) 

1 Ντ. τ ΜαγοθΠίτριῃ, 81 2 Οββίυβ ψασ νοσβί ζεπαεγ δὺΐ ἄθγ ϑυποάθ νοῦ Απεοσ θη 325, ἘΠ56Ρ 

ν. Οἄβασεα. ἀογὲ δηροιαρέ, νρῖ. {Ὑπ. 18, ψοτῦρει Νδσγοίββ ἃ]5 ννϑϊζεσεσ. Αηρεκαρίοσ Πίθσ Ῥοσϊομεαί. 

3 Ζὰυ δύο οὐσίας νρ]. ἘυΒΕΡ Ῥδπλ. ὃν, ΨῚ 1,1 (251,3) 585. Ντ. 2 Μασοεέγρπι, 80 μεταβαίνει Ξς. Μάρ- 

κελλος 56 ΝΕ]. Ἐυβθὴ Ὅρθπι. ον. Υ̓ 30,3 (249, 41.) οἰτο Οθβη. 1, 261. 

τκυηάς 20. 
Καΐϑες Κοπβίαηιίη8 ϑοῃτγείρεη Ζζὰς ΕΪηΡοσυΐυηρ ἀεὶ πίοξηϊθομεῃ ϑγηοάᾶα. 

(διθμ απ 325) 

δα. βαον (9 ᾿θαδολοβ μοῦ σαν ῥσλοσα μαλοοΣ ἴδε 

Τὰς να δ σὺ μὲ κραρομο ἰομῖν ων κϑὸ ὑα  μλμλοῦ Ῥρο ὡδ ΒΔ 

μοι εἰϑοϑν ἰδβοιθσ ᾿οο Ἀϑο ὁ μόν Ὁ βαρ. μϑρα, θὶν ϑογομαροῦ κοὐ δὰ -(.. 

ΑΒΕ ΘοΒα]Πμ6 8}. (ΑΡΗ. (δέει. (65. ΝῈ το,2 [τ1908]} 1 

(ϑειβειζιιησ νὸμ Β'. ϑοινατίς ΝΟΌ 1905, 289) 

᾿ἘἘπιστολὴ βασιλέως Κωνσταντίνου κελεύοντος τοὺς ἐπισκόπους ἐξ ᾿Αγκύρας εἰς 

Νίκαιαν. 

Τὸ μηδὲν ἐμὲ ἔχειν ὃ ἂν τιμιώτερον ἢ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου τῆς θεοσεβείας, παντὶ 

δῆλον εἶναι νομίφω. ἔπεὶ δὲ τὴν τῶν ἐπισκόπων σύνοδον ἐν ᾿Αγκύρᾳ τῆς Γαλατίας γενέσθαι 

4 δεῖ. ὕτιι. 18 8. 40,17 

Αἰβαπαείυς ΠῚ, β 



42 ὕνκυπᾷς 21, 22, 

δ λοο «αλλ οδϑ.Σ δυο βθκλθΣ ομδυΐ μϑδὺ (διὸ οο δα δος δ. ΛΥΥΘΌΝ 

ἡΐγ ἔμιϑια ἐς "ωϑ ῤλοο . ὦΝ ᾿ϑολοὶς [λοῦὴν ἔομαο μὸ δ υΐ λον καλὸ 19α.5.ο.. οἱ 

.ὃ- 5. γα ἰγον δα (.5 ἰοον! δυλρος ο, 90) «οἱ θα. ’ὸ μὲν μὴ) δῤϑοο 

δα (6419... Δ φΘ μοέΝ. οὐ σοι] προΐει» ἰδωρο ΒΡῸΝ 5.5) β ὧμὐὲ 

ῬβοΣ μογοὶ, Μ}) 4- 9. ον προ ΝλοοΣ ἱκαυΐ ὅδμθοῦ ὑθμο λοομο 9 θυ οσρο τ ὅ 

β οὐ ἱ θελα ἰονδν οἷοομ ομθοα νος μίρορο 90); «οἱ ὼΣ  ’ο 

ΑΒῈ 

1 «Ὁ, » ΒΕ 4 αλοϊῖν μὲ ἰβι Ε 

πρότερον συνεφωνήθη, νῦν πολλῶν ἕνεκα καλὸν εἶναι ἔδοξεν ἡμῖν ἵνα ἐν Νικαίᾳ τῇ τῆς Βι- 

θυνίας πόλει συναχθῇ, διότι τε οἱ ἐκ τῆς ᾿Ιταλίας καὶ τῶν λοιιττῶν τῆς Εὐρώπης μερῶν 

ἔρχονται ἐπίσκοποι καὶ διὰ τὴν καλὴν τοῦ ἀέρος κρᾶσιν, (ἔτι δὲ καὶΣ ἵν᾽ ἐγὼ ἐγγύθεν 

θεατὴς ὦ καὶ κοινωνὸς τῶν γενησομένων. διὰ τοῦτο γνωρίφω ὑμῖν, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί, 
πάντας ὑμᾶς εἰς τὴν εἰρημένην πόλιν, τουτέστι δ᾽ εἰς Νίκαιαν, διὰ σπουδῆς συναχθῆναι. ὁ 

ἕκαστος οὖν ὑμῶν ὁρῶν εἰς τὸ χρήσιμον, ὡς προείρηκα, σπευδέτω ἄνευ τινὸς μελλήσεως 

ταχέως ἐλθεῖν, ἵνα θεατὴς τῶν γενησομένων αὐτὸς ἐγγύθεν γένηται. ὁ θεὸς ὑμᾶς δια- 

φυλάξει, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί. 

3 Ὅδῃ πὲ εἶπεβ ρυΐεῃ ΚΙπηχαβ τι ρρίξοσ Νερείαιϊοι μαὲ βίο Νίοδα "ὶβ ἱπ ἀ18 δρᾶ γΖζαηιπίβομα Ζοὶξ 

δι μα]ΐδπ, βίθμθ 485 Ἐπκκοιπίοα Νικαεύς ἄθ8 Ἰμθοάοσιι Μοείξοομίζεβ ( 1328) ϑδυξ 5εἰπθ Ψψαίεσβέδαϊς (Ῥεὶ 

Κ. ϑδαίμαβ, Μεβαϊομίκο ΒΙΡΙΙου μα) 1 τ43 ψεπμεάϊρ 1872) 

ι ἡμῖν Ὁ ΒΕ 3 {ἔτι δὲ καὶ» Θοῦν,. 5 σπουδῆς -Ἐ ἐθέλειν ἐμὲ ἘΦ 

Ὁτκυπάς 21. 
Ἐταρηλεηΐ 4685 Βείεῖεβ ἀεβ Ελπιβερ νορ ΝΙΚοσεηςάϊεη Δ αἷς ϑυποάε νοῦ Νίοδα. 

( 0] 325) 
ϑιοαξ διυοΐοσ ᾿ρβοσυῦτῃ Επβθ 5 ΝΙΟΟΙη 6 515 δρίβίοα βὰ8. Ῥγοαιαϊξ βου ρθηβ: 

51 νογάσα, πα, ἀοὶ ΠΠυτα οἱ ἱπογοαΐυτῃ ἀϊοίηνιθ, ὁμοούσιον οὑπὶ ραίγα ἱποὶρίτηυβ 
οοπδίοτ!. 

Ἠδδο οὐπὶ Ἰθοΐᾷ δδβεῖ ϑριβίοϊα ἴῃ οοποῖ!ο Νίοαθπο, ποὺ νϑεθατα ἱπ ἐγδοίαία βἀθὶ Ῥοβαδγαμπὲ ρδΐγεϑβ, 

αυΐα Ἰὰ νἱάδτυπέ δἄνουβασιβ 6586 Τοστη ἰπὶ. 

Αταρσοβίυβ, 46 Βάε Π115 (125) 

νεῖ. Ἐυσδίβεμίυβ ν. Απεϊοομῖθι δὶ Ἰπθοά. ἃ. 6. 1 8,1 (34, 5) 

αὐτκυπάε 29. 

Βεῖεῦ 468 Επιβερ νορ ϑεβασθα πῃ βεῖπε Θεπιείπ δ ἄρες ἀϊ6 ϑγῃοᾶβ νοῦ ΝΙΊοδα, 

(ὑππ| 325) 

Τὰ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως πραγματευθέντα κατὰ τὴν μεγάλην σύνοδον 

τὴν ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθεῖσαν εἰκὸς μὲν ὑμᾶς, ἀγαπητοί, καὶ ἄλλοθεν μεμαθηκέναι, τῆς 

φήμης προτρέχειν εἰωθυίας τὸν περὶ τῶν πραττομένων ἀκριβῆ λόγον. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐκ 

τοιαύτης ἀκοῆς τὰ τῆς ἀληθείας ἑτεροίως ὑμῖν ἀπαγγέλληται, ἀναγκαίως διεπεμψάμεθα 

ΑΔ. ἄθ ἄξοσ. πίο. (ΒΚΟ ἘΠ) ϑοῖγ 1 8,35 (ΜΑ ΕῊΟ 6 Σ)ὴ Τβοοά. ἢ. 6. 1 12,1 (Α πι8 2) (δεῖ. 1Π| 35,1 

(α Ὁ ο) ΤᾺ. 

4 μὲν - καὶ 5οκκτ. ΤᾺ, [ ἀγαπητοί» Τπεοά, | καὶ ἄλλοθεν ;» ὅοκτ. ἃ. Σ 3 πραττομένων -Ε πρα- 
γμάτων ἀεὶ. | ἀκριβῆ] ἀληθῆ ἀεἰ. | ἐκ -Ε μόνης ϑοῖετ. ΤῊ. 4 τὰ] τὸ Ὑπβοά, (82) ΤΏ. [ ὑμῖν] 
ἡμῖν ΑἴΒ. (ΒΚΟ) ϑοῖκγ. (Ὁ) σε]. (Α) ] ἀπαγγέληται ΤΆ. 



Βτίεῦ ἀδς Ἐλπιβοῦ νοη (ἄβατεϑ δῃ βεἰὶπε Οεπιείπάθ ἔρεσ αἷς ϑγποᾶς νορ Νίςδα (Ἰὰπὶ 325). 43 

ὑμῖν πρῶτον μὲν τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν προταϑεῖσαν περὶ τῆς πίστεως γραφήν, ἔπειτα τὴν δευτέ- 

ραν, ἣν ταῖς ἡμετέραις φωναῖς προσθήκας ἐπιβαλόντες ἐκδεδώκασιν. τὸ μὲν οὖν παρ’ 3 

ἡμῶν γράμμα ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ θεοφιλεστάτου ἡμῶν βασιλέως ἀναγνωσθὲν εὖ τε ἔχειν 
καὶ δοκίμως ἀποφανθὲν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον " 

δ γΚαϑὼς παρελάβομεν παρὰ τῶν πρὸ ἡμῶν ἐπισκόπων καὶ ἐν τῇ πρώτῃ κατηχήσει 

καὶ ὅτε τὸ λουτρὸν ἔλαμβάνομεν καὶ καθὼς ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν μεμαθήκαμεν καὶ ὡς 

ἐν τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐπισκοπῇ ἐπιστεύομέν τε καὶ ἐδιδάσκομεν, οὕτως καὶ 
νῦν πιστεύοντες τὴν ἡμετέραν πίστιν ὑμῖν προσαναφέρομεν ἔστι δὲ αὕτη᾽ 

8 

»Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεὸν, πτιατέρα, πταντοκράτορα, τὸν τῶν ἁπάντων ὁρατῶν τε καὶ 4 

το ἀοράτων ποιητήν, καὶ εἰς ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν τοῦ θεοῦ λόγον, θεὸν ἐκ θεοῦ, 

φῶς ἐκ φωτός, τωὴν ἐκ τωῆς, υἱὸν μονογενῆ, πρωτότοκον πάσης κτίσεως, πρὸ πάντων 
τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς γεγεννημένον, δι’ οὗ καὶ ἐγένετο τὰ πάντα τὸν διὰ τὴν ἧμε- 

τέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα καὶ ἐν ἀνθρώποις πολιτευσάμενον καὶ παθόντα καὶ ἀνα- 
στάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἀνελθόντα πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἥξοντα πάλιν ἐν δόξῃ κρῖναι 

16 φῶντας καὶ νεκρούς. πιστεύομεν δὲ καὶ εἰς ἕν πνεῦμα ἅγιον. τούτων ἕκαστον εἶναι 

καὶ ὑπάρχειν πιστεύοντες πατέρα ἀληθῶς πατέρα καὶ υἱὸν ἀληθῶς υἱὸν καὶ πνεῦμα 
ἅγιον ἀληθῶς ἅγιον πνεῦμα, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ἀποστέλλων εἰς τὸ κήρυγμα τοὺς 

ἑαυτοῦ μαθητὰς εἶπεν “πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς 

τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος᾽, περὶ ὧν καὶ διαβεβαιούμεθα 
90 οὕτως ἔχειν καὶ οὕτως φρονεῖν καὶ πάλαι οὕτως ἐσχηκέναι καὶ μέχρι θανάτου ὑπὲρ ταύτης 

ἐνίστασθαι τῆς πίστεως ἀναθεματίξοντες πᾶσαν ἄθεον αἵρεσιν. ταῦτα ἀπὸ καρδίας καὶ 

ψυχῆς πάντοτε πεφρονηκέναι, ἐξ οὗπερ ἴσμεν ἑαυτούς, καὶ νῦν φρονεῖν τε καὶ λέγειν ἐξ 
ἀληθείας ἐπὶ τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος καὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μαρτυ- 

ρόμεθα, δεικνύναι ἔχοντες δι᾽ ἀποδείξεων καὶ πείθειν ὑμᾶς, ὅτι καὶ τοὺς παρεληλυθότας 

55 χρόνους οὕτως ἐπιστεύομέν τε καὶ ἐκηρύσσομενᾳ. 

Ταύτης ὑφ᾽ ἡμῶν ἐκτεθείσης τῆς πίστεως οὐδενὶ παρῆν ἀντιλογίας τόπος, ἀλλ᾽ αὐτός 

Οἱ. Ζί[οτὲ νοὴ Αϑίθσγιιβ εἰ Μᾶτγοθὶ ν. ἀπογτα: Ἐμ56Ρ ο. Μᾶτου ἱ 4,4 (18,19) 98. ΜΝ εὶ. ἀϊθ Βγυοη- 

βεΐοκα ἄθβ ὅψτηθοῖϑ, ἄϊ8 Αβϑίθτί 8 δὶ Μδσοβὶ ν, ἀπονσὰ Ζιϊοτὲ; ᾿τιΒ6 Ὁ ο. Ματο Ὶ 4,4 (18,168) ο δ εἰ. 

ἸζοΙ. τ,τό τοῖ, Ψεῖ. Ἐπιϑ6Ρ δπι. ον. ΙΨ 15,15 (175,26) υπά Ψ Ῥτοοδτα. τ (202,3) τι Ζα᾿ 

τωὴν ἐκ γωῆς νΕ]. ἘΙ56 Ὁ 600]. 8860]. 1 8,2 (66, 208.). Τίοθοσ Τογιηίπιβ ἰδὲ ΕΠΙΒΘΌ οἰροπε πη]!ο, ΟΠ σι βίιβ 

ἰδὲ ἀϊθ αὐτοζωή, νεῖ. Ζ. Β. Τλ6πι. ον. 1Ψ' τ4, οίτ73, 35.) 11: ΝΕ]. ΚΟ]. 1,15 12 ΝΕ. 7Π. 1,3 

τ41ῖ. ΝΕΙ. 11. Τίπι. 4,1 16 ᾿Αβίθσίιιβ θϑὶ Μᾶτσοθὶ ν, Απόντα ἴπ ΕΠΒΘΌ ο. Μβτο. 1 4,6 (18,281.). Ὀΐς86 

νοστίθ Ῥεζείομμθπ οὔπὸ ἀϊβδ νοχδομίϊροη Ταστηΐῃὶ, όταη ἘΛ56Ρ ἱπημηθσ [εβί μοι: τρεῖς ὑποστάσεις 

18{10 Μί. 28,19 24 Ἐλιβ6 08 Νϑυβίομπουαηρ, Ἀἰθγ ὑπὰ δας ῃ οὔδη Ζ. 5, ἀ8δ8 δσ ἱπιτῆασ βείπθη ΟἸδαθοη υν]α 

ἴῃ ἄξει νοτ]!οροπᾶθη ἘΌΓΙΙΘΙ Ὀθκαηπὶ ΒΔΡ6, αοξίομε βίοῃ δαΐ βεῖπθ ψοσγυσγίθ απο δὰ ἀδγ δηἑ ΘΠ βοθ θη. 

ϑγποᾶθ 325 ψεροπ Ἡσίθτγοάοχίθ, 5. Ὅχις. 18 5. 420,6 

Αἴῃ. (ΒΚΟ Ἐ) ὅ0κγ. (ΜᾺ ἘῊΌ α Σ)ὴ Τμεοά. (Α πὶ 8 Σ) 6 εἰ. (ἃ Ὁ ο) Τῇ. 

1 προτεθεῖσαν ϑοϊεί, ΠΕ], (Α1}3) ΤῊ. [περὶ τῆς πίστεως προτεθεῖσαν ““ Το, [| ἔπειτα -᾿ δὲ 6ΕΙ. 
2 ἐπιβάλλοντες Τηεοά, (π5) ΟΕ]. (4.1) 3 βασιλέως ἡμῶν «- Τμεοᾶ (Α51,ν) 5. ὕασγβομβσιεε: ἡ ὑφ᾽ 

ἡμῶν ἐκτεθεῖσα πίστις Ὑπεοᾶ. 66]. [ πρώτῃ »» ὅοκτ. (ΜΑῊΉΟΟ) 6 καὶ:;» Αἴμδη. (Β) Ὑμπεοά. (Α 5 Ζ) (ὔὶ. 

(Ρ) γ ἐν: - αὐτῷ ΤΗροά. | καὶς ;» Αἰ. (Κ) (εἰ. [ἐπιστεύσαμεν ϑοῖκτ, 8 ὑμῖν ;» Ὑπεοά. | προανα- 

φέρομεν 66]. ο ἃ. Ἐά, ἡ ἐν Νικαίᾳ ὑπὸ τῆς συνόδου ὑπαγορευθεῖσα πίστις 5οκτ. (6). 12 θεοῦ 

πατρὸς 50]κ:. [ τὰ ;» Ὑπεοά, 15 δὲ Σ» 5ο]εγ, ὙΠπδοά. ΟΕ]. ΤᾺ. ἕν» Τμπθοά. (Α πι8) | τούτων --- 
17 ἅγιονι Σ» 6εἸ. (80), 8150. 668]. (ο) δὰ8 Τμθοᾶ. οἄδθγ ϑόῖσ. τό α. 17 ἴτῆτηοσς ἀληθινῶς Τμδοά. 17 πνεῦμα 

ἅγιον “- ΤΠεοᾶ. 66]. Τῇ. 1 καθὼς] καθὰ Τ]ιοοά. 20 πάλαι] πάλιν ϑοῖττ, Τηδοά. (6]. ΤῊ. (ἃ. Νά.) 

Ι ταύτης] αὐτῆς ΤῊ. μέχρι --- 21 πίστεως] μέχρι θανάτου οὕτως σχήσειν καὶ ἐν αὐτῇ ἐνίστασθαι 
τῇ πίστει 50 Κσ. 21 ἐνίστασθαι] συνίστασθαι ΤΗδοά. | αἵρεσιν ἄθεον “- 5ογ. (ΜἙΕῊ 6) 422 πάντοτε] 
πάντα ϑοκτ. πάντες ΤΗ. ;» ΤΒεοά, 23724. μαρτυρούμεθα ϑοῖκγ. (ΜΈΉΟΟ) 6εὶ. (Η) 24 ἔχοντες 

- καὶ ΤΠπεοά. 66]. [| ἀποδείξεως ϑΘοῖτ. (6) ΤΠεοάᾶ. 25 ἐκηρύσσομεν - ὁμοίως ΤᾺ. 26 ταύτης 

--πίστεως] ὁμοίως ταύτης τῆς ὑφ᾽ ἡμῶν ἐκτεθείσης πίστεως καὶ Θοῖκγ. Σ [ οὐδεν!) οὐδεὶς Τπεοά. | 

τόπος] λόγος ὅϑοῖςγσ. (ς, ἄβππ ἀυτομ ραβίγ μ θη) 
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τε πρῶτος ὁ θεοφιλέστατος ἡμῶν βασιλεὺς ὀρθότατα περιέχειν αὐτὴν ἐμαρτύρησεν. οὕτω 
τε καὶ ἑαυτὸν φρονεῖν συνωμολόγησε καὶ ταύτῃ τοὺς πάντας συγκαταθέσθαι ὑπογράφειν 

τε τοῖς δόγμασι καὶ συμφωνεῖν τούτοις αὐτοῖς παρεκελεύετο, ἑνὸς μόνου προσεγγραφέντος 

ῥήματος τοῦ ὁμοουσίου, ὃ καὶ αὐτὸς ἑρμήνευε λέγων ὅτι μὴ κατὰ τῶν σωμάτων πάθη 

λέγοιτο ὁμοούσιος (ὁ υἱός), οὔτ᾽ οὖν κατὰ διαίρεσιν οὔτε κατά τινα ἀποτομὴν ἐκ τοῦ 

πατρὸς ὑποστῆναι" μηδὲ γὰρ δύνασθαι τὴν ἄυλον καὶ νοερὰν καὶ ἀσώματον φύσιν σωμα- 

τικόν τι πάθος ὑφίστασθαι, θείοις δὲ καὶ ἀπορρήτοις λόγοις προσήκειν τὰ τοιαῦτα νοεῖν. 
καὶ ὁ μὲν σοφώτατος ἡμῶν καὶ εὐσεβέστατος βασιλεὺς τοιάδε ἐφιλοσόφει. οἱ δὲ προφάσει 

τῆς τοῦ ὁμοουσίου προσθήκης τήνδε τὴν γραφὴν πεποιήκασιν" 

[Ἡ ἐν τῇ συνόδῳ ὑπαγορευθεῖσα πίστις.] 

"Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων 

ποιητήν, καὶ εἷς ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρὸς 

μονογενῆ τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, θεὸν ἐκ θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, θεὸν ἀληθινὸν 

ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο 

τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ, τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σὼ- 

τηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς οὐρανούς, ἐρχόμενον κρῖναι τῶὥντας καὶ νεκρούς. καὶ εἰς. τὸ ἅγιον 

48. Τἰλοίζιπδηη Βδὲ ἷἱπ βεϊπθη., ϑυιηροϊβευ θη ΧἼῚ]11΄“ (ΖΝΥΝ 24 [1925] 5. 1938.) ξβζεοϊρί, 488 ἀϊβ πίοά ηἰβοῖθ 

ἘΌτΙπΕΙ (ὕτικ. 24) πἰομὲ ἀϊσοκὲ νοὰ θυ οὔβατγθίβομθπ ΤαιΐἝογηι8ὶ ἘΒΘΌ5 ΔΌΠδηριρ ἰδὲ, ν θα ῃσ ἀδπὶ Τόγὰ- 

ΒΆΙΘΙΩΘΙΓ ΤῪΡ πϑἢεβίομέ (8. ἃ. Ο. 5. τοϑ8.). ἘΕϊομπέιρ ἰδ ἰῃ Ἐυβερ5 Βεβδαρίυηρ, 4648. ἀϊ6 Βεβοπάθσγμοιέθη 

ἄεσ πίοδηίβομθη ἘΌΓγπΙΕΙ Ζιυβᾶίζε (προσθῆκα! νεῖ. 5. 43,2) Ζὰᾷπι ,,Ἰ ρονομπίεπ ϑυταθοϊγρ΄. βἰπά. 

Ἡδύπϑοῖς. ΨΠ1 (ΖΝ 24 [1925] 9. 203) Πἴδρϑυ αἴθ πίοάυίθομθ ἘΌσηλοὶ νοὶ οἰποσ Ἐβαδκ ΟΠ βιζοιη τ ἰβϑίοι 

8. ΠΘΆΓοσο πα ῬΙΟΝΙΠΖΙΔΠ ΚΙ ΓΟ]! μΘπ ΘΥΤΆΌΟΪΘπ Βογροβίθ δ τυῖβθεπ, ὑπ ἀΐϊα Αὐββαρὸπ Ἐπ5ερβ τηῦρ- 

Ἰἰομδὲ Ῥεβέθμθμ Ἰα586ῃ Ζιὶ ὄππεπ 4-- Βεὶ Ἰρπαΐϊίαβ ν. δεϊνταρτία νι (οπϑίθπειπί, Βα] ΤΠΕΟΡὮΙ]Ο5 

Τοδμῆθβ Μηθτλθῖα μδρίοορίῖα 5. 211 5 ἴπ τι. 21 νἱγὰ οἱπ τνοϊζεγοσ Βεσίομε ἅμοσ 416 ΑἸπϑῆπηθ ἀθ5 

Ὑγοτέεβ ὁμοούσιος ρερερεθ. Ζυὰ ἄδθῃὰ Αὐδέθμγαηρεοη νεῖ]. ἘυβεΡ 600]. ἴΠ60]. 1 6,3 (103,241.), ἔθτποσ 

Ἐυβοῦ Ῥοπι. ἐν. ΓΝ 15, 52 (181, 198.) 8 ΑΙς ὕτοῦροσ ἀθ8 Θυταῦο]β τνογάθῃ ρθηθηπ: νοη ἄδπ Ασίδπθγη 

Οββδίὰβ νοῦ (ογάοβμα Ρεὶ Αἰμπδπ, Ἡϊβὲ, ατίδῃ. 42 (1 360 Β); ἴπ ἄδβσ ψιία (οπβίδηἐϊπὶ 465 (οά. Απρεϊ. Α. 

Οββίαβ πὶ. ΑἸθχαπᾶθ (ΡὨΠ]οβίοτρίιβ δα. Β1486Ζ 8. 9,30); Ῥεὶ ἩΠῈατίιβ Ἐτρ, Εἰβέ. 2, 33 Αἰμαπαβίυβ (ΟΘΕῚ, 65, 

154, 18}. Βαβιὰ5 ποπτξ οἰπαπ αρρϑδοϊκίβομθπ ἘΙΘγ κου Ἡθσπορθη65, βρᾶξασθη Βίβομοῦ νοι (ϑθβαγθαᾶ: 

ἘρΡ. 8: (ΠῚ 174 Β), ἘΡ. 263,3 (406 Α), ἘΡ. 244,9ς (381 Ο) τα Η, ΥρΙ. ὑπ. 24 13 Γ᾿θίζιαβηῃ 

8. ἃ. Ὁ. βἰϑβί ἴῃ τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός υπᾶ θεὸν: Ὀβ 14 πατρὶ ἀ16 Ζυδᾶϊζα δ Ἰζοπι- 

ταϊδδίοθ [ Οτρθηθα ΤΡ. ἰπ 7ομ. 1, 14 (490, 2ο.): τὸ νὡς μονογενοῦς παρὰ πατρὸς « νοεῖν ὑποβάλλει 

ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς εἶναι τὸν νὶϊόν, Ζννεῖ[6] δῷ ἀθσ Ἐομίβοὶς ἀθβ Ἐσγαρπιθηΐοβ Κόπποπ τγαθθα 6. 

ἐπ ἴμπὰ ξογηθσῖῃ οης μαϊΐθπθη δομὲ οσὶ με β ἰβομθη Αὐδεταπροη πϊομὲ μαβδίθηθα, ΤἈβορποϑςὲ θεὶ Αἴμδπ. ἄς 

ἄξθοτ. πὶς, 25 (1 230 Β): ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας ἔφυ 13[π4 ΝΕ]. Ἐπβ6 0 τῆς. 3 8. 4, 58. 

Αἴ. (ΒΟ Ἐ) 5οκγ. (Μὰ ἘῊΟ Ὁ Σ) Ἰμπεοά. ( πὶ 8 Ζ) σε]. (4 Ὁ ο) ἘΠ. τ1τ--- 45,4. Διο] Ὁτς. 24 (ϑΥπ}Ρ00}) 

1 αὐτὴν] ταύτην 1". 2 συνωμολόγησε] ἐμαρτύρατο ϑοκτ. [ πάντας] παρόντας ϑοῖτ. (Α) 

συγκατατίθεσθαι Ἰμεοά. 668]. 42|3 ὑπογράφειν τε] καὶ ὑπογράφειν ϑοῖκ. ΤΆ. 3 τε] καὶ ΤᾺ. | καὶ 
ΤΕ, | αὐτοὺς παρεκελεύσατο Τιι. [ προσγραφέντος ΤῊ. 4. αὐτὸς] αὐτὸ Αἰδ. ΤΒεοά. Οεϊ. ΤΆ. [ἡρμή- 
νεῦσε 5οκτ, (Μ}11 Τμεοά. 6ε]. (Η} 6) ἑρμήνευσε 5οκτ. (ΜΕῊΉΟ) Θεὶ. (41) [ κατὰ τῶν Αἰ. (ΒΒΕ) 5οκτ. 

(Ε 8ρ. οοσγ. ἃ. Ἐά.: τὰ) κατὰ τὰ τῶν Αἰμ, (Κ) Θοῖκσ, (ΜΑΈΟΘΟ) 68]. Τῇ. κατὰ Τμεοά. (ΑΙ, -Ε τὰ 580) 

5 λέγοι τὸ 801κ«γ. (6) ΤΆ. | ὁμοούσιον ΑΕΒ, (ΚΟ ἘΠ) 50!κγ, ΤΆ. [ τῷ πατρὶ ὁμοούσιος (ΕἸ. | (ὁ υἱός) Ορ., 

Βείοτάογί δὺβ λέγοιτο α. ἐκ τοῦ πατρός οὖν »» ϑοκτ. (ΗὉ) ΤἸμθοά. (ε]. ΤᾺ, | τοῦ ;» Τμροά, 
(Δ) ἀεὶ. (Η) 6 μηδὲ] μήτε ϑοῖκγ. ΤῈ. 7 λόγοις] ῥήμασι ϑοῖϊετ, | προσήκειν (Δ μϑπρὶς νοῦ 

λέγων)] προσήκει 50κτ. (ΕἸ Τμοοά. (Ἀπ) Ο(ὶ. (Η9) 8 ἡμῶν καὶ εὐσεβέστατος] καὶ εὐσεβὴς ἡμῶν 

5οκκτ. [ τοιάδε] τὰ τοιάδε ἀεὶ]. τοιαῦτα ΤᾺ. τὰ τοιαῦτα Ἰμοοά, | διεφιλοσόφει ΤΗΘΟά. ο τῆς -- 
προσθήκης Σ»» 50κΚγι πὰ. Σ [ πεποιήκασιν -ἰ τὸ μάθημα ὅ8οκς. (ΜΕῊΟ6) τὸ Ζυβαίζ ἐπ ἄονς ὕθει- 
1ἰοέθγαπθ Ι ἡ ἐν τῇ συνόδῳ] ἡ ἐκ τῆς συνόδου Αἰμ. (Β) ἡ ἐν Νικαίᾳ ὑπὸ τῆς συνόδου Θοῖκς, (Α ἘῊ 0) ἀἷδ 

Εϑηζο {ΠΡθγβομσιες ἐς] Ῥοὶ ϑοῖσ, (ΜΟ, α βεἰζέ 88 Ζζὰ 85. 43, 8) Ἐμεοά, (1,) ΤᾺ. | πίστις - τὸ μάθημα 

5οκτ, (Δ) 12 ἐκ πατρὸς ἀγεννήτου ἘΠεοάᾶ, (ηΠ 52) τό τῷ ;» Οεὶ. ΤᾺ. ὅγυταροὶ (Αἰ. ΟΚΕ) | τὰξ ;» 

6Ε]. (86) ϑοῖγ. (ΕἸ, παομιρείγ, νοὶ Ἰζοστσ) νεῖ. Κοὶ. 1,16 τό παθόντα -- ταφέντα (εἰ. 17 εἷς: -[- τοὺς 

50Κγ. (ΜΕΉΟ6) Ὑμεοά, 6εὶ. [καὶ ἐρχόμενον Αἴῇῃ. τγ-τ--45,1 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὅ80Ἰκτ. 
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Ποῖ ἀδβ Ἐσ5εΒ νου ἄβασεα δῃ βοῖπε Οδποῖπάς ἔδον αἴας ϑγποάς νοη Νίοδα (] πὶ 325). 4ἢ 

πνεῦμα. τοὺς δὲ λέγοντας “ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἧν᾽ καὶ “πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν᾽ καὶ ὅτι 

“ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο᾽ ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι ἢ κτιστὸν 

ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἀναθεματίφει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ 

ἐκκλησίας. 

Καὶ δὴ ταύτης τῆς γραφῆς ὑπ᾽ αὐτῶν ὑπαγορευθείσης, ὅτπτως εἴρηται αὐτοῖς τὸ 

»ὲκ τῆς οὐσίας τοῦ πιατρὸς« καὶ τὸ »τῷ πατρὶ ὁμοούσιον, οὐκ ἀνεξέταστον αὐτοῖς κατελιμ- 

πάνομεν. ἐπερωτήσεις τοιγαροῦν καὶ ἀποκρίσεις ἐντεῦθεν ἀνεκινοῦντο ἐβασάνιτέν τε 

ὁ λόγος τὴν διάνοιαν τῶν εἰρημένων. καὶ δὴ τὸ »ἐκ τῆς οὐσίας«ς ὡμολογεῖτο πρὸς αὐτῶν 

δηλωτικὸν εἶναι τοῦ ἐκ μὲν τοῦ πατρὸς εἶναι, οὐ μὴν ὡς μέρος ὑπάρχειν τοῦ πατρός. 
ταύτῃ δὲ καὶ ἡμῖν ἐδόκει καλῶς ἔχειν συγκατατίθεσθαι τῇ διανοίᾳ τῆς εὐσεβοῦς διδασκαλίας 
ὑπαγορευνούσης ἐκ τοῦ πατρὸς εἶναι τὸν υἱόν, οὐ μὴν μέρος αὐτοῦ τῆς οὐσίας τυγχάνειν. 

διόπερ τῇ διανοίᾳ καὶ ἡμεῖς συνετιθέμεθα οὐδὲ τὴν φωνὴν τοῦ ὁμοουσίου παραιτούμενοι 

τοῦ τῆς εἰρήνης σκοποῦ πρὸ ὀφθαλμῶν ἡμῖν κειμένου καὶ τοῦ μὴ τῆς ὀρθῆς ἐκπεσεῖν 

διανοίας. 

Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸ »γεννηθέντα καὶ οὐ ποιηθένταςκ κατεδεξάμεθα, ἐπειδὴ τὸ 

»ποιηθὲνκ κοινὸν ἔφασκον εἶναι πρόσρημα τῶν λοιπῶν κτισμάτων τῶν διὰ τοῦ υἱοῦ 

γενομένων, ὧν οὐδὲν ὅμοιον ἔχειν τὸν υἱόν: διὸ δὴ μὴ εἶναι αὐτὸν ποίημα τοῖς δι᾽ αὐτοῦ 

γενομένοις ἐμφερές, κρείττονος δὲ ἢ κατὰ πᾶν ποίημα τυγχάνειν οὐσίας, ἣν ἐκ τοῦ πατρὸς 
γεγεννῆσθαι τὰ θεῖα διδάσκει λόγια, τοῦ τρόπου τῆς γεννήσεως ἀνεκφράστου καὶ ἀνεπι- 

λογίστου πάσῃ γενητῇ φύσει τυγχάνοντος. 

Οὕτω δὲ καὶ τὸ »ὁμοούσιον εἶναι τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸνκ ἐξεταφόμενος ὁ λόγος συν- 

ίστησιν, οὐ κατὰ τὸν τῶν σωμάτων τρόπον οὐδὲ τοῖς θνητοῖς τῴοις παραπλησίως, 

οὔτε γὰρ κατὰ διαίρεσιν τῆς οὐσίας οὔτε κατὰ ἀποτομήν, ἀλλ᾽ οὐδὲ κατά τι πάθος ἢ 

τροπὴν ἢ ἀλλοίωσιν τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας τε καὶ δυνάμεως. τούτων γὰρ πάντων ἀλλο- 

τρίαν εἶναι τὴν ἀγέννητον τοῦ πατρὸς φύσιν, σπαραστατικὸν δὲ εἶναι τὸ γ»ὁμοούσιον 

6 ΜεΕῖ. 5. 44, 13.14 9 ἘΒ Κδῃπ Καὶπ Ζυνεὶίεὶ ἀαγήθον θαβίθμθπ, ἄδβ Ἐυβθρ οἷπ ρζᾶσίβα ροία βίος 

ὁμοούσιος ΔΡΌρΘΙΘΗ πὲ Παὲ, νρ]. δοοὶ, π60]. ΠῚ τῷ.  Έπη δζ πίθου ἄθη Τοιταΐμυ ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ 

πατρός᾽ ἄστοι “ἐκ τοῦ πατρὸς εἴναι᾽ ἀδυϊδε, 80 τηβοϊλὲ ἐσ σα ἄθυη νοτίας ἩΒΟἢ οἷα Ζυρεβίθπαπίβ 

πῃ Ἐδοϊκδίομέ δὰ ἄϊο πἰοδίβομβ ἘΌΤΤΩΟΙ, ἴῃ ἀοσ Θ8ομ8 ὈΪΘΙ ΡῈ δὲ βίο ἔγαι: ἐκ τοῦ πατρὸς (ἐγεννήθην ἰδὲ 

ἴλτη Δ Οἢ βοηβέ ροϊδυῆρ 15 Καῖ. 5..44,1τ4 16 Δ ΕῚ. Ἐι5θΡ 600}. ἔ!601. 11 2,8 (140,0) 18 ΜΕΙ. 

ἙἘσυ86 0 Τ6πλ, αν. Ν' τ,28 (216, 4) )ι ὙΕΙ. 5. 44,14 23 ἘλιΒΘΡ Τ)6πΊ. ον. ΓΝ 3,13 (154, 171.) υπά 

Ν σ,8---1ἰ3 (21, 248.) 24 Ὅς ἀσνομὲ Ἰερὲ εὔσ ἘσΒΘΡ δὺυξ δυνάμεως 25--46,3 Ἀεΐ Ἱρπαύϊμιϑ ν. 

ΘΕΙγτηΡτίβ δ. 8. Ο.β 5, 211 258. ΝΕ]. Ἐσ56Ρ 600]. ἘΠ60]. 1 20,68 (92, 174.) 

Αἰὰ. (ΒΚῸ Ἐ) ϑοῖκε. (ΜᾺ ΕῊΟ 6 Σ) Τῃβοᾶ. (Α π 8 2) 66]. (4 Ὁ 6) ΤΉ. 

τ ἦνη ὅτι ἣν Θοῖετ. (6) Τπεοᾶ, (Δ1.) [ καὶ: --- ἦν] ἢ οὐκ ἦν (ἢ οὐκ ἦν » Ο) πρὶν γεννηθῆναι (γεν- 

νηθῇ ϑντῶροὶ “- ϑοῖτ. ϑυπθο] [ Σᾷ᾿καὶ ὅτι) ἢ ϑοῖκτ. ϑυπΡο] 2 ἢ κτιστὸν ἢ » ἸὙπεοά, 

σεὶ. (Β) 3 θεοῦ - τούτους 5οῖκε. ΤῊ. τοιούτους ϑγπιῦο] 3 ἧ καθολικὴ --- 4 ἐκκλησία --Ξ- ϑγπῖθο] 

85. 52,41.1 ἡ καθολικὴ ἐκκλησία Αἴῃ. ἡ ἁγία (ἁγία Σ» ϑοῖκτ. ἁγία -Ε τοῦ ϑεοῦ ΤΊ..) καϑολικὴ καὶ ἀπο- 

στολικὴ (- τοῦ θεοῦ 5οκι., πδοὴ ἐκκλησία Α) ἐκκλησία Θοκτ. Ὑποοά. Τῆι. ἡ ἀποστολικὴ καὶ καϑολικὴ 

(-Ἐ ἁγία Ἠο) ἐκκλησία 6 Εὶ. 5 ὑπαγορευϑείσης ὑπ’ αὐτῶν “« ΤΕ. 6 αὐτοῖς αὖθις ΤΠοοᾶ, 
(52) 67 καταλιμπάνομεν Θοκτ. Ὑπεοᾶ. (Απ8}0) Ῥαγπι.) 6]. (Εν ἡ ἡ ἐρωτήσεις ΤΗοοά, ἐπερω- 

τήσασι 6δεὶϊ. 8 δὴ -[- καὶ ϑοῖετ. ΤΆ. ] ἐκ» ϑ0ῖκσ, (Η0) | οὐσίας - τοῦ πατρός 6Οεὶ. νε]. Ζ. 6 | 
ὡμολόγητο ϑοκτ. (ΜΕἘΉῊΕ) Ὑπεοά. (η) ΤΏ. ο9 ὡς» Βοῖεγ. (ΑΜ) Τῇ. 10 ταύτῃ] ταῦτα ϑοῖκτ. 

(ΜΕΗΟΟ] [ δὲ ;» Ὑπεοᾷ. [ συγκαταϑέσθαι ΤῊ. 11 τῆς οὐσίας αὐτοῦ “- 5ο]κτ. Τπεοά, (Απ Ῥατπι.) 

12 ἡμεῖς Αἰμ, (ΒΙΚΟ) Σ αὐτοὶ τεῖ. [καὶ ἡμεῖς Ὁ» ϑοκγ. (ἢ || συντιθέμεθα Αἰῃ. (Β) ϑοϊετ. 

Τηβοάᾶ. (πη 5 2) σε]. (Η0)ὴ Τῇ. [ τοῦ ὁμοουσίου ;» ΤὙΒοοά. ἀεὶ. 13 ἡμῖν] ἡμῶν Τπεοᾶ. ΤῊ. 15 τὰ 

αὐτὰ] ταῦτα Τηοοά. ταὐτὰ ΤῊ. | δὲ ;» ΤΆ, | καὶ τὸ παομροίταρθῃ ΤΏ. τό ἔφασκεν Αἰῆ. τ8 ἐμφερές] 

ὅμοιον ὅοἶγ. [ τυγχάνει Αἴ. νεῖ. 8. 44,7 το γεγενῆσθαι ϑοῖκτ, Ὑπεοά. (Δ) ΤΆ. | διδάσκει τὰ 

θεῖα “-“ Βοῖκγ. Τμθοά. (4) [ γενέσεως 5οῖκτ, (ΜΕῊΉΟΟΘ) | γεννήσεως -Ε καὶ ΤΗδοά. 20 γεννητῇ Ἰπεοᾷ. 

(ΑΠ50}1.) Οεὶ. (Η:ο) 21{22 συνίστη ΤΠεοά. (ἃ 52 -στα Νὴ) 6ε]. (4 Ὁ) 23 ἀλλ᾽ --- 24 τροπὴν Σ» 

ΘΟΚτγ. ἃ. Σ 24 οὐσίας τε καὶ ;» Ὑπεοᾶ, 6εὶϊ. 24{25 ἀλλότριον Ὑπεοά. ΤᾺ. 25 ἀγένητον Αἰμ. 

Θοῖ. (Μ5) [ φύσιν τοῦ πατρὸς “ο ΘΟΚτ, 25-46,1 τῷ πατρὶ τὸ ὁμοούσιον “- ϑοκτ. 

10 

1 

13 
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46 Ὀτκυπᾶάς 22. 

τῷ πατρὶς τοῦ μηδεμίαν ἐμφέρειαν πτρὸς τὰ γενητὰ κτίσματα τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ φέρειν, μόνῳ 
δὲ τῷ πατρὶ τῷ γεγεννηκότι κατὰ πάντα τρόπον ἀφωμοιῶσθαι καὶ μὴ εἶναι ἐξ ἑτέρας 
τινὸς ὑποστάσεως τε καὶ οὐσίας, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πτατρός. ᾧ καὶ αὐτῷ τοῦτον ἑρμηνευθέντι 

τὸν τρόπον καλῶς ἔχειν ἐφάνη συγκαταθέσθαι, ἐπεὶ καὶ τῶν παλαιῶν τινας λογίους 
καὶ ἐπιφανεῖς ἐπισκόπους καὶ συγγραφεῖς ἔγνωμεν ἐπὶ τῆς τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ θεο- Ἢ 

λογίας τῷ τοῦ ὁμοουσίου συγχρησαμένους ὀνόματι. 

14 Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῆς ἐκτεθείσης εἰρήσθω πίστεως, ἦ συνεφωνήσαμεν οἱ πάντες 

οὐκ ἀνεξετάστως, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἀποδοθείσας διανοίας ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ θεοφιλεστάτου 

1ὕ βασιλέως ἐξετασθείσας καὶ τοῖς εἰρημένοις λογισμοῖς συνομολογηθείσας. καὶ τὸν 

ἀναθεματισμὸν δὲ τὸν μετὰ τὴν πίστιν πρὸς αὐτῶν ἐκτεθέντα ἄλυπον εἶναι ἡγησάμεθα διὰ 

τὸ ἀπείργειν ἀγράφοις χρῆσθαι φωναῖς, διὸ σχεδὸν ἡ πᾶσα γέγονε σύγχυσις καὶ ἀκα- 

ταστασία τῆς ἐκκλησίας. μηδεμιᾶς γοῦν θεοπνεύστου γραφῆς τῷ »ἐ{ἐξ οὐκ ὄντων. καὶ 

τῷ »ἦἣν ποτε ὅτε οὐκ ἦν« καὶ τοῖς ἑξῆς ἐπιλεγομένοις κεχρημένης οὐκ εὔλογον ἐφάνη ταῦτα 

λέγειν καὶ διδάσκειν. ᾧ καὶ αὐτῷ καλῶς δόξαντι συνεθέμεθα, ἐτεὶ μηδὲ ἐν τῷ πρὸ τούτον 

χρόνῳ τούτοις εἰώθαμεν συγχρῆσθαι τοῖς ῥήμασιν. 18 

16 Ἔτι μὴν τὸ ἀναθεματίφεσθαι τὸ »πρὸ τοῦ γεννηθῆναι οὐκ ἦν« οὐκ ἄτοπον ἐνομίσθη 

τῷ παρὰ πᾶσιν ὁμολογεῖσθαι τὸ εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ πρὸ τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεως. 

ἤδη δὲ ὁ θεοφιλέστατος ἡμῶν βασιλεὺς τῷ λόγῳ κατεσκεύαζε καὶ κατὰ τὴν ἔνθεον αὐτοῦ 

γέννησιν τὸ πρὸ πάντων αἰώνων εἶναι αὐτόν, ἐπεὶ καὶ πρὶν ἐνεργείᾳ γεννηθῆναι δυνάμει 
ἦν ἐν τῷ πατρὶ ἀγεννήτως, ὄντος τοῦ πατρὸς ἀεὶ πτατρὸς ὡς καὶ βασιλέως ἀεὶ καὶ σωτῆρος 30 

ἀεί, δυνάμει πάντα ὄντος, ἀεί τε κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντος. 

1 Ταῦτα ὑμῖν ἀναγκαίως διεπτεμψάμεθα, ἀγαπητοί, τὸ κεκριμένον τῆς ἡμετέρας ἐξε- 

μ᾿ 0 

4-- Ζιοτὶ με Αἴμδη. ἐρ. δὰ Δἔγοβ 6 (1 896 Β70) 5 Ζὰᾳ συγγραφέας 5εἰζὲ ἄδτ Οἰοββαΐοσ ἴῃ ϑ0 τ. 

(Μ): ὡς Θεόγνωστον τὸν ᾿Αλεξανδρέα 12 ἄθροη ἐξ οὐκ ὄντων Ἐπ56Ὁ Ῥόπι. ον. Ψ' 1, 14--15 
(212, 2214.). ΑἼοΒ 600]. [860]. 111 2,8 (140, 108.) ρτϑηζέ βίοι Ἐπ58ῦ ρεβαπ ἀΪ6 Ατίαποσ δ 188. ἀπ 

ἄϊδθοσ 8.616 εἷἱδὲ Ἐυδαὺ βομνγθυοῃ βοῖὶπθ αἰρθεηθ Μοίηθπρ νιίθβαθσ, βοπάθστη ἀΐϊε ἄθβ ἸΚαίβθβ Ὀζιν. 

ἀϊο Αηβοβααυσηβθη ἄρτος, αἴθ ἄθπι 1ζαῖβασ ἀ18 ἘΣΤΊ 6] βου βιοτίε. ΝΕ]. Μίασοβ!] ν. ἀπονγα ΕὟΡ. 52 (194, το Ε΄. 

ἘΙοβέθσπλθμῃ) : ἵν’ ἐν μὲν τῷ φῆσαι »ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος δείξῃ (Τομαπηθ5- νδῃρ.) δυνάμει ἐν τῷ πατρὶ 

εἶναι τὸν λόγον... ἐν δὲ τῷ νκαὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεὸν « ἐνεργείᾳ πρὸς τὸν θεὸν εἶναι τὸν λόγον. 
Ἐπ56 Ὁ ψγοαχὶ βἰοῃ ἴῃ δοο. [8680]. τη ραηζεοσ ϑομπᾶγίθ ξερθη 416 Απϑίομὲ Ματζος]ῖ5, Ὧ8.3 ἄθσ ναίεσ υπᾶ ἅδε 

ΘΟ νὸσ ον σδυτὶ 465 ϑοθπθθ πὰγ 818 ἰγροπᾶ οἰπα Ὑ 686 οἰπβ ρϑύγεβαπ βοίθα. ϑίδξε νίειοσ ΒεΙΘΡΘ πὰγ 

600]. ἐξι60]. 1 20, 1788. (83, 22}.). Ἐδ ἰδὲ πητηδρ]οι, ἄδβ Ἐυ5εῈ Ὁ βϑίποιβοῖίβ συρεβίαπάθη πδὲ: ἣν ἐν τῷ 

πατρὶ ἀγεννήτως. Μϑδη ἄδιξ πὰ ἄβπ οὔδῃ νὸπ Ἐπ8Ὲ0 Ὑἱεάοτρερθθοπεη Ὑ ογέθη οἰμθη Αὐυββομπῖτε δὰ5 
ἅδε οὐ βΖίβι θη Ἐσκίᾶγιπρ Ζιιπι ΘΥΠΊΡΟΙ βθῆθη. 51:6}86 ζὰ ἀΐδβοσ 5.6116 νοῦ 8116 Τὶ, 1 οοΐβ, 5 Νίοβπαπι 

ἴῃ Ἐδβέρθθε ἐῶν ᾿ξ. ΜΏΠΕΣ 1922 5. 81 

Δίῃ. (ΒΚΟ Ἐ) ὅ5οῖσ, (Μὰ ἘΠῸ ( Σ) Ὑμβοά. (Α π 5 ζ)ὴ 6]. (ἃ Ὁ ο) ΤΒ. 

Ζ. τό ---- 2τ 68} Ραὶ ϑοῖσγ. ΤῊ. 

1 τοῦτ] τὸ Αἰ. (ΚΕ) 5οκτ. (ΒΟ) Τμιεοάᾶ, (6) 6εὶ. (ΗΡ0) ΤᾺ. | γεννητὰ 66]. (0) ΤᾺ. [φέρειν] ἐμφαίνειν 

50γ. (ἄσοῖι ἐμφαινειν Μ5, 145 Μ' ἐμφέρειν 3) 3 τινὸς] τε 5οἴςσ, (ΜΕῊ6) Σ» 5οῖγ. (Α) | τε ἢ» ΑἰἈ. 
(Κ) ϑοῖκσ, (ΜἙΉΘΟ) Ὑμεοά. (52) [ αὐτῷ] αὐτὸ Ὑποοά, (1)) (61. (ΑἸῬΟΙ,ο6.) 4 συγκατατίθεσθαι 
ὙΠπεοά, ΟΕ], (0) | λογίους τινὰς “- Τηροά. 5 συγγραφέας ὅο1τ. ἸΠεοά. (61. Τὰ, 6 χρησαμένους 
Αἴ. (ΒΚΟῚ πηᾶ Ἐτ. 36Ώ4. Αἴτοβ ΤἩΘβοΩ, (1... 4]... “ οὖν σε, Το, ς,. ο λομηαιρῖς ,σμναμηλημηβθείσος,. .. 

βοΐ, (Μῆ; Μ: ὁμολογηθείσας) τὸ πρὸς] παρ’ ΤᾺ. τεθέντα Ἰπεοά. [ ἄλυπον] ἄλντον (εἰ. (0) ΤΕ, 

δεκτὸν ΤΟΙ. τι χρήσασθαι ϑοκτ. ΤΗΘοά, (π 8 ν) | διὸ] δι’ ἃς Τμεοά. (δι’ ἃ ν) σεϊ. ΤᾺ. δι’ ὧν 

Βοκτ, (Μ5) | καὶ] τε καὶ Θοῖγσ. ΤᾺ. 12 τῶν ἐκκλησιῶν Θοκτ. α. Σ ΤᾺ, [ γοῦν] οὖν ΤῊ. ] θεοπνεύστου 
» ΔΑ, (ΒΚΟ) 12 πι. 13 τῷ] τὸ Αἢ). (ΒΕ) 8οῖκσ. Τμεοά. (4 8 2) Ὅεὶ]. 14 ἐν Σ ΤΕ. | τούτου] 

τούτῳ 5οκι. (ΜῈ, ἀρεὲσγ ΜΕ“ οοσγ. τούτου) 15 χρῆσθαι 5οἷεσ, (ΞἨΓ 6) 6ε]. (ν1) χρήσασθαι ϑοκτ. 
(ΜΑ) 16 ἔτι μὴν] ἔτι τὴν Αἴμ. (ΒΚΟ) ὅτι μὴν Αἰῃ. (Ε) | τὸ] τοῦ ΑἸ. | ἀναθεματίφειν Αἴμ. (Β) 

17 τῷ] τὸ Αἴᾷ. (Β) [ τὸ ;» Ὑμεοά, (δὶ. ] τὸν] αὐτὸν Ὑμεοά. (Α π 8 Ὧν Ῥαγτμ.) 0]. ] πρὸ] καὶ πρὸ 
ὙΠποοά. (εἰ. (Η) τ8 βασιλεὺς -ἰ καὶ αὐτὸς (Ε]. [ ὡς καὶ (ΕἸ. 19 γέννησιν] γένεσιν Δέμ. (ΒΟΕ) 

[ τὸ] τὴν ΑἰΒ. 6εὶϊ. 20 ἀεὶ2] καὶ Ἰμεοά. 21 τε -ἰ καὶ Ἰδεοά. 22 τὰ κεκριμένα ὙΒεοά, 
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Ῥα5 ϑομγεῖθεμ ἄογ ϑυποᾶς νοῦ Νίοδα δὴ ἀΐε Ἀρυρίεσ (Ἰυπὶ 325). 47 

τάἀσεώς τε καὶ συγκαταϑέσεως φανερὸν ὑμῖν καθιστῶντες καὶ ὡς εὐλόγως τότε μὲν καὶ 

μέχρις ἐσχάτης ὥρας ἐνιστάμεθα, ὅθ᾽ ἡμῖν τὰ ἑτεροίως γραφέντα προσέκοιττε, τότε δὲ 

ἀφιλονείκως τὰ μὴ λυποῦντα κατεδεξάμεθα, ὅθ᾽ ἡμῖν εὐγνωμόνως τῶν λόγων ἐξετάτουσι 

τὴν διάνοιαν ἐφάνη συντρέχειν τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ἐν τῇ προεκτεθείσῃ πίστει ὥμολο- 

γημένοις. 

1 τε Ὁ» Τβεοᾶ, (5801) 6ε]. (Α1) [| συγκαταθέσεως] συγκαταθέσθαι ὡς ὅοἴκτ. (Δ) | καὶ; 5 Τπροοά. ] 

τότε] ποτὲ Τμβοᾶ. (82) (ε]. (Μ3) 2 ἐσχάτης] ὑστάτης ϑοκτ. ὙΤποοᾶ. Οε]. ΤᾺ. [ ἱστάμεθα ΤΒΘοά, 
[ ὅθ᾽] ὅθεν ϑοκτ. (Α) ὅϑεν τε ΤΏ 3 μὴ» Αἴμ. (ΒΚΟ) || ὅθ᾽] ὅθεν Ἐμπεοοᾶ. (1) ὅθεν τε ΤᾺ. [εὐγνωμόνως 

ἐξετάφουσι τῶν λόγων “- ΘοΙκτ. 4 ἐφάνη συντρέχειν] ἐμφανῆ σύμπραξιν (συμπραξίαν 2) ἔχειν 
ἔδοξε ΤἈΞεοᾶ. 415. ὡμολογουμένοις ΑἰΒ. (Β) [ 66]. παξ ποοῖ 1ο]5. ΘΟΆΒ: ἀσπαγόμεθα ὑμᾶς σὺν τῇ 

παρ᾽ ὑμῖν ἀδελφότητι ἐρρῶσθαι ὑμᾶς ἐν κυρίῳ εὐχόμεθα, ἀδελφοὶ τιμιώτατοι. 

Ὀτκαπάε 99. 
5 ϑοδεείρεη ἄες ϑγῃοάε νοῦ ΝΙίοδα δὴ ἀϊε Ἀργυρίες. 

(ὑυπὶ 325) 

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ θεοῦ χάριτι ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ καὶ τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον 1 

καὶ Λιβύην καὶ Πεντάπολιν ἀγαπητοῖς ἀδελφοῖς οἱ ἐν Νικαίᾳ συναχθέντες καὶ τὴν μεγάλην 
καὶ ἁγίαν σύνοδον συγκροτήσαντες ἐπίσκοποι ἐν κυρίῳ χαίρειν. 

Ἐπειδὴ τῆς τοῦ θεοῦ χάριτος καὶ τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου ὃ 

συναγαγόντος ἡμᾷς ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων ἣ μεγάλη καὶ ἁγία σύνοδος ἐν 

Νικαίᾳ συνεκροτήθη, ἐξ ἅπαντος ἀναγκαῖον ἐφάνη παρὰ τῆς ἱερᾶς συνόδου καὶ πρὸς ὑμᾶς 

ἐπιτεθῆναι γράμματα, ἵν’ εἰδέναι ἔχοιτε, τίνα μὲν ἐκινήθη καὶ ἐξητάσθη, τίνα δὲ ἔδοξε καὶ 

ἐκρατύνθη. τιρῶτον μὲν οὖν ἁπάντων ἐξητάσθη τὰ κατὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ τὴν παρανομίαν 

᾿Αρείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου. καὶ 8 

ΑἸ. ἄς ἄβοσ. πίο. (ΒΙζΟΝῈ) ϑοῖσ ῖ 9,1 (ΜΔΕῊΉΟΘΟΘ) ΤΕβοά. ἢ. 6.1 9,2 (Δ τ 5 2) 661.11 34,2 (ἃ Ὁ ο) Τὰν, Κ6σ. 

: τῇ ἁγίᾳθεοῦ χάριτι καὶ μεγάλῃ “- ΒοΊιγ, 1 νοτ τῇ ...} ἡ μεγάλη καὶ ἁγία σύνοδος ( 6]. (Ρ6) σὰ ἀδπ ὕρτίρϑη 

Ἀπάδτυπροῃ νρ]. ἀϊ8 Αὐυβραθθ 8. 120, τ5 8. ἃ. Νγ. τοῦ θεοῦ Τὴ. | χάριτι τοῦ θεοῦ Τμεοᾶ. κατὰ τὴν 
Αἴγυπτον Ὑμεοά, Ὁεὶ. 2 Πεντάπολιν καὶ Λιβύην ““ εἰ. 1 Πεντάπολιν - καὶ τοῖς κατὰ τὴν ὑπ’ 
οὐρανὸν (ΕἸ. [ ἀδελφοῖς -Ε κλήροις τε καὶ λαοῖς ὀρθοδόξοις 66]. 2|3 ἁγίαν καὶ μεγάλην “«- Αἴ. (Κ) 

6ε]. γοσ. 4 Κωνσταντίνου βασιλέως “- ΤΗ. 5 πόλεων τε καὶ ἐπαρχιῶν Θοκτ. 1 δχ ἀϊνοσβὶβ ἃς 

ταῦ εἰβ Ῥσονίῃοιβ τε ἐκ διαφόρων καὶ πολλῶν ἐπαρχιῶν τ. ] ἢ » Θοῖεγ. (ΠΕῊ6) Τῇ. 5,6 ἐν Νικαίᾳ 

;» ΤΆ. 6 συνεκροτήθη ---- 7 γράμματα] σνγκροτηθεῖσα τὰ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως διείληφεν 
ἅτινα ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐφάνη ἀποσταλῆναι παρ᾽ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς διὰ γραμμάτων Οε]. 6 ἐξ---συνόδου] 

ἐξ ἁπάσης τῆς ἱερᾶς συνόδου ἀναγκαῖον ἐφάνη Ὑπεοᾶ. ἐξάπαντος τῆς ἱερᾶς συνόδου ἀναγκαῖον ἐφάνη 
Βοκσ, (4) 7 ἐπιτεθῆναι] ἐπιθεῖναι ΤῊ. ἐπισταλῆναι Θ0κτ. (Μ|ὸ σουτ. δὰβ ἐπιτεθῆναι) ἐπιστεῖλαι 

Θοκτ. (ΛΔΕῊΟ6) ἀποσταλῆναι Τπεοᾷ, Οεὶ. ἄδτο Δα, "8 καὶ ἐκρατύνθη » Μετ. 8 οὖν ἢ» 

Ὑπεοᾶ. 1 ἁπάντων] ἐξ ἁπάντων 5οΚτ. Σ» Ὑπθοά. 661. (Ρ) Ψὸσγ. [καὶ τὴν παρανομίαν » Τπεοά, | 

τὴν: » 6εὶ. (Ὁ) ΤΆ, ο καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 5 Ἰπεοά. | ἐπὶ] ὑπὸ Αἰῃ. (ε]. (4) ΤᾺ. ψοσγ. 1] παρουσίᾳ ;» 
Τμοοά, [ βασιλέως - ἡμῶν Βοκτ, (Α) Ὑπεοᾶ. (4 π 8 Ὅν) Οεὶ. (αΥὟτοὸ) ΤᾺ. 9 -- 48,1 καὶ παμψηφὶ 

Φ» ϑοκτ, (Μ, Κωνσταντίνου καὶ ἔδοξε ΜῸ) 

Θαποία οἵ τπᾶρπα ϑυποᾶπβ ῬῈΓ δὶ ρυαϊίίδση βοοϊεβίδα ΑἸεχαπάτγίδθ, ας ἰββὶ πιὶβ ἔγα- 1 νεῖ, 
{πρΡὰ8 Ῥὲσῦ Αδρυρίυση, Τήργατμη δὲ Ῥεπίδρο! τη αρυᾷᾶ Νίοδθατῃ οἰν ἰαίοθσῃ οο]] οἱ! δαποΐαμ εὐ 
τα βτατη ΠΟΠΟΙπτὰ σοπδιϊπογαηΐ ἴῃ ἅδο βδ]αΐθιη. 

Οὐοπίδη ῬῈΙ ρταϊδτιη (6 Ὀ]βδῖτηο ἱπιρογαίοσα (οπβίαμἐηο πὸβ σοηρτεραηΐα ὃχ 9 
ἀἰνεγβὶβ 8 τη] εἶθ Ῥγονίποῖβ βαποία ἃς πῆρα βυποάιβ δρυᾶ Νίοδθαῃι οοηνθηΐϊῖ, ΟἹΏΩ] 
ΤῸ ΠΕΟΘββασίαπη νἰβιιηι δὶ ἃ. ΒΆΌγΟ οοηοὶ]ἶο οἰΐαπι δὰ νοβ 1{ἰοτὰβ ἄδτα, ταἰ σορποβοδίίϑ, 
488 Βιηΐ τηοΐϑ, 4π86 νοηςαΐϑ, ατι886 νεσοὸ ῥ᾽ δοίία, ῥγίτηυτη αὐἱάοτῃ οχαπιϊπαίστῃ δὲ ἀ8 1π|- 
Ῥἰεἰαίθ δὸ βοβίθσβ Αττίὶ! δὲ δἰιιϑ βοοίογυγα β ργαθβαπίϊα Ὀἰ15ϑῖ πη ἱπηρεγαίογίβ σοηβίδηϊτηῖ. οἱ 8 

1 νρὶ. ΟΕ]. (00) | ΔΙοχαμάτϊα Μβ. 2 Ἐργρίυπι Μ5. Ϊ ΙΑθίατα Με. 1 Ῥοπίδροιη Μ8. [ δραὲ Μβ5. [ Νίοθατα 

Μ8. 5 8ο12] πδοὸ Μβ8.  Νίοθαπι Μ8. 6 ταοδὶβ Μβ8. 7. 4πο13.3 ΜΒ. 8. 506]1ετα ΜΒ. 50} δὰ Μβ. 



48 ὕπκυπάς 23. 

παμψηφὶ ἔδοξεν ἀναθεματισθῆναι τὴν ἀσεβῆ αὐτοῦ δόξαν καὶ τὰ ῥήματα καὶ τὰ ὀνόματα 

τὰ βλάσφημα, οἷς ἐκέχρητο βλασφημῶν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, λέγων »ἐξ οὐκ ὄντων εἴναιςκ 

καὶ »πρὶν γεννηθῆναι μὴ εἴναικ καὶ »εἶναί ποτε ὅτε οὐκ ἦν«, καὶ αὐτεξουσιότητι κακίας 

καὶ ἀρετῆς δεκτικὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ λέγοντος καὶ κτίσμα ὀνομάτοντος καὶ ποίημα. 

4 ἅπαντα ἀνεθεμάτισεν ἡ ἁγία σύνοδος οὐδὲ ὅσον ἀκοῦσαι τῆς ἀσεβοῦς δόξης καὶ τῆς 

ἀπονοίας καὶ τῶν βλασφήμων ῥημάτων ἀνασχομένη. καὶ τὰ μὲν κατ᾽ ἐκεῖνον οἵου τέλους 

τετύχηκε πάντως ἢ ἀκηκόατε ἢ ἀκούσεσθε, ἵνα μὴ δόξωμεν ἔπεμβαίνειν ἀνδρὶ δι᾽ οἰκείαν 

ὅ ἁμαρτίαν ἄξια τὰ ἐπίχειρα κομισαμένῳ. τοσοῦτον δὲ ἴσχυσεν αὐτοῦ ἡ ἀσέβεια, ὡς καὶ 

παραπολαῦσαι Θεωνᾶν ἀπὸ Μαρμαρικῆς καὶ Σεκοῦνδον ἀπὸ Πτολεμαίδος, τῶν γὰρ 
αὐτῶν κἀκεῖνοι τετυχήκασιν. 10 

᾿Αλλ’ ἐπειδὴ ἡ τοῦ θεοῦ χάρις τῆς μὲν κακοδοξίας ἐκείνης καὶ τῆς βλασφημίας καὶ 

τῶν προσώπων τῶν τολμησάντων διάστασιν καὶ διαίρεσιν ποιήσασθαι τοῦ εἰρηνενο- 
μένου ἄνωθεν λαοῦ ἠλευθέρωσεν τὴν Αἴγυπτον, ἐλείπετο δὲ τὸ κατὰ τὴν προπέτειαν 

Μελιτίου καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ χειροτονηθέντων᾽ καὶ περὶ τούτου τοῦ μέρους ἃ ἔδοξε τῇ 

6 συνόδῳ ἐμφανίφομεν ὑμῖν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. ἔδοξεν οὖν Μελίτιον μὲν φιλανθρω- 16 

28. Νρὶ. ἀϊδ Απδεμποιιαιβσγωθ, 16 ἄθπὶ 5ΎταΡο] ἀπρεμᾶηρί οἰπά. τίς. 24. 5. 52,2, 3. Νρῖ. ζὰ αὐτεξιου- 

σιότητι Ατίιϑ μοὶ Αἴββϑη. Οὐ. 1. ο. Ατίδη 5 (1 409 9): τῷ δὲ ἰδίῳ αὐτεξουσίῳ ἕως βούλεται μένει καλός 

ἀπ τίς. 14 8. 21,,Ζ 14 ὮϊΘ νοῦ Με ι5 ογάϊπίθγίθη ΚΙθυῖκδ Ζβ ἢ] θη πΘΟἢ ἄθββθπ οἰρθποσῦ ἀπραῦε Ῥ6ὶ 

Αἰμδη. ΔΡΟΪ. ο. Ατίδπ. γι (1 187 Ἐ) 29 Βίἰβομόξε, 5 Ῥγεβργίογ, 3 Ὀ!δίζομθπ. ΨΕ]. Ζὰ ἄθῃ Βϑβομιάββεμ ρθε 

ἀϊθ πιϑιιεἰδηϊθοηθη ΚΙΟτκον 16 Βοβεϊσητηπηροπ νοῃ Ατοίαΐα 313 ΠΡῸΣ αἷς ΤἩθοπδεϊβίθῃ 8. ζ. Μά]δγ, Βοϊίσᾶρα 

Ζ. Θββοῆ. ἃ. Ψεσί. ἅ. αἰΐδβη Κίτοῃε ΑΒΑ 1922, 3 8. 28 

Αἴ. (ΒΟ ἘΕ) 50κγ. (ΜᾺ ΕῊΟ 6) Ἰμοοά. (Α τ 8 2) (εἰ. (8 Ὁ ο) τ τὴν ἀσεβῆ ---6 ἀνασχομένη -ΞΞ 

- 81.2 (Ξξξ (ξε]. 11 26, 1:---ὦ) ΤῊ. Ψεγ. 

ι παμψηφὶ ;» 5οκτ, (ΞῊΟ6) [ ἀναθεματίζειν (61. (ΗΙ0) εχ. νεῖ. (6]1.2 [| ἀναθεματισθῆναι -[- αὐτὸν καὶ 
6 ε]. νβὶ. (612. [|| ὀνόματα] νοήματα ϑοῖτ. (Α) -Ε αὐτοῦ ὙΒεοοά. 66]. (6].2 βϑῆϑδυβ Ψ8σ, 2 ἔχρῆτο 

Βοκγ, (ΔΑ) Τμεοά, ἐκέχρηντο (61. 1 θεοῦ -- καὶ 5οῖκτ, (Μ2) ΟΕ]. (6) νεσ. [εἶναι --- 3 εἶναι! Σ» 50.κτ, 
(ΜΕΗΟΟ) 3 καὶ! --- εἶναι: Σ» Βοκτ, (Α) Οβ], (Ρ8) Τὰ. [ εἶναι2] ἦν 6Ὁεἰ. 4 δεκτικὸν -᾿ εἶναι 5οκτ. 

(4) Τμβοά, (Α) νεῖ. (6].2. [ λέγοντος --- ποίημα ;» ΤΒοοά, ] κτίσμα καὶ ποίημα ὀνομάξοντος “- ϑοἴκτ, 

5 ἅπαντα] ἃ πάντα Τῇ. ταῦτα [-ἰ δὲ Ὑμεοά. (Α)] πάντα Τπεοά. 6εἸ]. γετ. ἅπαντα - ταῦτα ϑοκτ. (ΑΜ), 

Ὁ 6].2 αρϑδε' πϑοῖ ἀνεθεμάτιξεν καὶ τῆς] ἢ Θοκτ, 6 ῥημάτων] νοημάτων ΤῊ. | ῥημάτων -᾿ αὐτοῦ 6εὶ. 

νΕ]. (61. | ἐκεῖνον] ἐκείνου 5οκτ. (6) εἰ. ()] 7 πάντως Ὁ» Τβεοά. 9 παραπολαῦσαι) παραπολέσαι. ΘοΙκτ. 

(ΜΕΉΟΚΕ) 6εϊ. παραπολέσθαι ΤᾺ. Ραϊοτοίαγ οὔτι θοὸ ἵεσ. [| Θεωνᾶν -- τὸν ϑοῖτ. (Α) Ἰπεοά. 66]. | 

Σεκοῦνδον - τὸν ϑοκτ. (Α) Ὑμοοά, Οεὶ. τὸ κἀκεῖνοι - σὺν τοῖς ἄλλοις Οεἰ. τι ἐκείνης - καὶ 

ἀσεβείας ϑοκτ, 1 τῆς] τὰς Τῇ. Σ» ΟΕἱ. (00) 13 τὴν Αἴγυπτον] 50 ἐπὶ Ταχὲ ϑοῖκγ (Μ), ἃ. Ἐά. ἡμᾶς Μῆ; 

ἡμᾶς!. Τοχὲ τὴν Αἴγυπτον 4. Ἀά. ϑ5οῖτ. (ΕῊ Ο) ἡμᾶς οπθ Ψατ. ἃ. Ἐά. ϑοῖσγ. (Ὁ) τὴν Αἴγνττον καὶ 
ἡμᾶς 5οκτγ. (Α) [ἐλείπετο ;» Κογ. | τὸ] τὰ Ὑβεοά, 14 ὑπ᾽ ἀπ’ Βοκτγ. (ΜΕΉΟΟ] | περὶ ΄--- ἔδοξε] 

περὶ τούτου τὰ δόξαντα Ταροᾶ, (82) ἀπδ6 5βίιβέυία βυπὶ Ψατ. [ ἃ ἔδοξε] ὃ τὰ δόξαντα ϑοῖτ, (Α) 

15 μὲν ποι ἔδοξεν ΤἈΘΟά. | μὲν Σ» ϑοῖτ, (6) 6ε}. (09) 

νεῖ. εχ οχτηπίιτη βαηΐθηςία ἀθβπίϊπιιβ δηδί παπιαζίσαταε ρου ποδίϊοποπὶ οἷπβ ἱτπηρίατα εἰ νεῦρα 
πιαϊβἀϊοία, δὸ βθῆβαβ, υϊραβ αἰεραΐαγ ΙΑ μΘπιθηβ ἀεὶ ἢ]πὶ οὐ ἀΐσεηβ 6χ ΠἰΠ1]0 6858 
οἱ δηΐβαιδτη Ὡδβοοσθία ΠῸΠ {π|5886 οἱ {π586 ἰθιηριιβ, σαθπᾶο ποη εγαΐ, δὲ Ῥγορτγία ροϊεβίαϊε 

νἱγέεἰϊβ δ. τη] 886 6586 οδρᾶοθίη Ἀἰΐαπι ἀεὶ, ἀββθογθηθ ογοαίυσαπι 6586 οἱ ζδοϊυγαμ. 
4 μιᾶθο οπιηΐα ροβυΐί δηδίμβπιδ, βαποίυπι σΟπο τη, 568 πες δυάίτα βου βοδίϊοποπι ἱπηρίατῃ δὲ ὐ 

ἰητηδηϊ αἴθοπι δ πη] ἶσα νεγρα βυβεϊπαϊς. εὐ 116 φυίάοιη αδιη δχίζαπι ν6] ἤποπι Πϑθαογὶς 
πλογιἰογαση ἰογϑιίαη δ ἀϊβί5 νοὶ δπάϊο ΐβ, πα ἰπϑυϊίαγα Βοιηΐῃὶ νἰἄθατηισ οὈρτορτίστω ρεοσαίο 

ὅ ἀΐξηυτη ρεγρεββο. ἐδπίυτη δαΐθτη Ῥσαθναίαϊε οἰπβ ἱπιρίοίαβ, αὐ δἰίαπη ουπὶ εὸ ραϊεγείαγ 
Τῆθοπᾶβ (6 Μαγγηδγίοα εἰ δεουπμάιϊ 8 Ῥίοϊδιηδίθ, πϑῖὴ οἱ ἱρϑὶ φαοαις βαᾶθπ τηογπογαηί. 
βϑᾶ υοπίατῃ ἀεἰ ρταῖία 118 τη8186 β]ογ ποβίϊοπε εἰ ὈΙΑΒρ Θτη115 8 Ῥαγβοπίβ ργαθβαμπηπ 5 510 τὸ 
βθραγαξίοποιῃ εἰ βδγεβὶπι ἔβοθγα ραοίῆσο 80 ἱπίτἶϊο ρορυῖο Αερυρίυπ ᾿ἱρογανίς, ἄθ ἐετηδγταΐθ 

ὃ ΜεΙςεϊ εἰ ογαϊπδίογυτη 80 εο φιδε βἰαϊαία βαπί νο]5 ἱπαϊσδηγιβ, ἃ] 6 οἰ ββίπι ἐγαῖγοβ ρἰδουϊ 

2 τηδ᾽ βἀϊοία} τια]ϑάϊςαξ Μ8. 4 τιδμεῖς Μ8. [ οἱ ἄβεσ 4. Ζϑίῖς Μ5. 5. Βθοὸ Μβ. ] βοββιϊξ Μβ8. 6 80] μᾶς Μβ5, 
8 ἀϊβπατα ΟΡ. ἀΐρτια Μ58. 9 τιβτγίοα Μ5. [ ἦρβε Μβ. [ πιοσυλξ Μ8δ, τὸ Ῥσγϑαβισησηθαξθυβ Μ5. 1 Ἐργδϑίτα 

ἣν. 5Ρ. Ηᾶ. Μ5. 1 ρμβοίβοα Μβ8. [| ἔῤεαπι Εἰ ν. Βρ. Ηὰά. Μ5. ] πδεογανὶε ὃν. ΒΡ. Πα. ΜΒ. 15 αιις Μ8. 



τι 

1 - 

ΤὍαβ ϑομτεῖθεπ ἄν ϑγηοάς νου Νίοδα απ ἀΐθ Αργρίεν (Ἰπὶ 325). 49 

πότερον κινηθείσης τῆς συνόδου --- κατὰ γὰρ τὸν ἀκριβῆ λόγον οὐδεμιᾶς συγγνώμης ἄξιος 

ἦν --- μένειν ἐν τῇ ἑαυτοῦ πόλει καὶ μηδεμίαν ἐξουσίαν ἔχειν μήτε προχειρίφεσθαι μήτε 

χειροθετεῖν μήτε ἐν χώρᾳ μήτε ἐν πόλει ἑτέρᾳ φαίνεσθαι ταύτης τῆς προφάσεως ἕνεκα, 
ψιλὸν δὲ τὸ ὄνομα τῆς τιμῆς κεκτῆσθαι. τοὺς δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ κατασταθέντας μυστικω- 

τέρᾳ χειροτονίᾳ βεβαιωθέντας κοινωνηθῆναι ἐπὶ τούτοις, ἐφ᾽ ᾧτε ἔχειν μὲν αὐτοὺς τὴν 

τιμὴν καὶ λειτουργεῖν, δευτέρους δὲ εἶναι ἐξάπαντος πάντων τῶν ἐν ἑκάστῃ παροικίᾳ 

καὶ ἐκκλησίᾳ ἐξεταζομένων τῶν ὑπὸ τὸν τιμιώτατον ζἀδελφὸν) καὶ συλλειτουργὸν ἡμῶν 

᾿Αλέξανδρον προκεχειρισμένων, ὡς τούτοις μὲν μηδεμίαν ἐξουσίαν εἶναι τοὺς ἀρέσκοντας 
αὐτοῖς προχειρίζεσθαι ἢ ὑποβάλλειν ὀνόματα ἢ ὅλως ποιεῖν τι χωρὶς γνώμης τοῦ τῆς 

καθολικῆς ἐκκλησίας ἐπισκόπου τῶν ὑπὸ ᾿Αλέξανδρον. τοὺς δὲ χάριτι θεοῦ καὶ εὐχαῖς 
ὑμετέραις ἐν μηδενὶ σχίσματι εὑρεθέντας, ἀλλὰ ἀκηλιδώτους ἐν τῇ καθολικῇ καὶ ἀποστο- 

2-50,9 ἵστα Ἐδροβδὲ Ῥεὶ 50Ζ. Τ 24 2 Ὅεε 912 ἀθβ. Μοϊυβ 8 Ὶ ΓΚ (Ρ0118) ἴῃ ἄδτ ΤΠΘΡαῖβ, 50 νὸπ 

ἴμπὶ βειυβϑὲ Ῥαζευρὲ οὶ Αἴμδη, ΑῬο]. ο. ἀσίδῃ. γι (1 187 Ἐ); δο Ῥεὶ 50Ζ. 1 24 υπᾶ ἘρΡίρῆ. ἤβεσ, 68,1,ὕὺ 

(ΠῚ 140,20) : Μελιτίονυ τινὸς ἐπισκόπου ἐν τῇ Θηβαΐδι; Βεὶ ῬΗΠοΒΕ. 1 84 (9,14): ἐκ δὲ Θηβῶν τῶν Αἰγυτ- 

τίων Μελίτιος 4 Ὅϊ᾽Ά6 Μεμείδπον ᾿νογάθη οθθηβο θεμδηᾶρδὶὲ τὴ ἀΐϊθ Νοναίίδπον νεῖ]. ΝΊο. Οδπ. 8: χεῖρο- 

θετουμένους αὐτοὺς οὕτως ἐν τῷ κλήρῳ 6 Ῥαχίομὲ βἰος δυΐ 8116 ΚΙΘΠΚΟΙ νρῖ. 50Ζ. 1 24,1: δευτερεύειν 

δὲ ταῖς τιμαῖς τῶν ἐν ἑκάστῃ ἐκκλησίᾳ καὶ παροικίᾳ κληρικῶν οἵ.: χωρὶς γνώμης: πο Νίο. άπ. 6 

8011 πίοϊε ΒΙβοοΣ τγογάθῃ, εἴ τῖς χωρὶς γνώμης τοῦ μητροπολίτου γένοιτο ἐπίσκοπος, Οετηᾶβ (δπη. 8 

ΒδΡθῃ ἀϊθ Νοναίπογοίβομδίε ὰσς τὴν τοῦ πρεσβυτερίου τιμήν, πλὴν εἰ μὴ ἄρα δοκοίη τῷ ἐπισκόπῳ 

τῆς τιμῆς τοῦ ὀνόματος αὐτὸν μετέχειν. Αὐ εάδη ἘᾺΔ]] 50116η πίομὲ ζυναὶ διπέϊοσοπᾶς Ββοιιδέβ ἐπ δίπθτ 

Ογέβ βεὶπ 

ΑἸΗ, (ΒΚΟ ἘῈ) ϑοῖγ. (ΜᾺ ἘῊΟ 6) Ὑμοοά. (Α 5 2) 66]. (4 Ὁ 6) ΤᾺ. Νασ. 

1 τῆς - ἁγίας Ὑπεοοά, (μ) ψέετ. 2 πόλει ἑαυτοῦ “- θοκγ. (ΜΕἘΏΟ6) Ἐπεοά. (52) αὐτοῦ πόλει 

Ο6]. ΤΆ, πόλει αὐτοῦ Θοῖκτ. (Α) Ὑπεοά. (η)] | ἔχειν -- αὐτὸν ϑοῖκτ. 23 Χχειροθετεῖν μήτε προ- 

χειρίψεσθαι! “- ϑοῖισ. προχειρίζεσθαι μήτε χειροτονεῖν ΤἸμδοά. (Δ) ἀϊεθοῖθεθ Ψνοτίθ π᾿ πτηροϊκθγίο 

ἘΙμοπέοισα 50 κγ. (Α) μήτε χειροτονεῖν μήτε χειρίφειν μήτε χειροθετεῖν ΟΕ], 3 μήτε ἐν πόλει ἑτέρᾳ] 
ἢ πόλει τινὶ Ὑμεοά. [ προφάσεως] προθέσεως Ἰποοά. ᾿πῖτ5 τοὶ σαιβα Νοτ. [ ἕνεκα τῆς προφάσεως “ΤΆ. 
[ ἕνεκεν Τμοοά. 4 ψιλὸν --- κεκτῆσθαι ;» Μετ. [τιμῆς -[ μόνον ΤᾺ. 5 κοινωθῆναι Αἴῃ. κοινωνῆσαι 

Θοκτ, [ μὲν » Θοκτ. (Μ) ἀεὶ. (Αἡ 5,6 τὴν τιμὴν ἢ» Τπεοά. ψέετ. 6 καὶ - τὴν ΤῊ., ΔΡ6Γ Ἔχρ. | 

λειτουργεῖν] λειτουργίαν ϑοκτ, [ δὲ] τε Τῇ. | πάντων » Ὑπεοᾶ, 7 τε καὶ οι. || τῶν ;» ΤΗβοά. 
ὑπὸ ο. β6ῃ. 5οῖγγ, (αυβοσ Μ, Μὸ οοσγ. ἴῃ ρεπ.) [ (ἀδελφὸν) Ορ. νοῦ ϑοκυ. (Μ2) μἰπσυρεξάρε νε]. 5. 50,11 

Ι καὶ »Σα' Τὰ, 1 ἡμῶν 25 Νετγ. 8 προκεχειρισμένον Τῇ. προκεχειροτονημένων ὅτ, (Α) Ὑπεοά. | 

ὡς] ὥστε ϑοκγ, (Μ5) ὡς πρὸς 5οκτ. [ μὲν] δὲ ϑοῖετ. (ΜΕΉῊ(Ο) | μηδεμίαν] οὐδεμίαν (εἰ. (Ρ2) ΤΆ. 

ἀρεσκομένους Θοκτγ, (Α) ΤΠπροοά, 9 ὑπερβάλλειν ϑοῖτ. (ΜΕΉΟΘ) | ὄνομα Τμεοᾶ, ὀνόματι (ΕἸ. (840) 

ῬΙῸ ποιηῖηθ δ] ου]Ὸ5 ΒΡ Θγοῦθ Ὗοσ. [ τί ποιεῖν “- ΤῊ | χωρὶς -ἰ- τῆς ΤΗΕΟά, ο)1ο τῶν --- ἐπισκόπων 

οι, (Δ) Τηθοᾷ. (Απ8) το καθολικῆς - καὶ ἀποστολικῆς Ὑπεοά. ΟΕ]. Κατ. ᾿Αλεξάνδρου ϑὅοκτ, (ΗΟ) 

Τμθοά, (Ε) Οεὶ. (Η) | ᾿Αλέξανδρον -Ε τελούντων, τὸν ὁσιώτατον συλλειτουργὸν ἡμῶν ΟΕ]. [ δὲ] γάρ 

ΤᾺ. Ὁ» ΑΒ. (ΟἘΚῈ) Τηθοά. ΑΝ αν) 1τ σχήματι Αἰ. (Β) ϑοκτ. (ΑἘ) Ὑπεοοά, (5Ξν) 6]. (ὉῬὴ) ΤῊ,, 

Ρεῖ σχίσματι οοττ,; ἀο]οίο Μασ. ιἰ καὶ ἀποστολικῇ 2» Θο,ετ. 

Ἰρίίυγ Μοιβατα αὐἱάδπη, Πυπηδηΐπθ ἀροῦς βαποῖο σοποΙ πο ΒοηΙρτιϊα8 οοτητγηοίο --- ὉΓῸ ΘηΪΠη 
οσαγία γαϊϊοπα Π.]Π]|απὶ ἱπαυ!ροπεϊατη τηθγοραίυγ --- τηβποσα ἴῃ οἰνίϊατα σὰα πα δτηαια ΠΔΌΘΓα 
Ῥοἐεβίδίεπι πθαιι6 ργονθ θη! πδο ΟΥ̓ Δ ΠΑ͂Σ Ἔρίϑοοροϑ βῖνθ ἴῃ ἰογγίτοσ!β δῖνα ἴῃ δ᾽ϊατα εἰν ἰδία 
μα]5 τοὶ σϑιιβα ΔΡΡΆγεσθ. ογάϊηδίοβ 5806 80 ἴρβο ἴῃ δτόμδπᾶ ογϊπδίϊοπθ βγτηδίοβ σοτητη Πα Γα 
5 ἢδο ν]ἀο]οεὶ σοπαϊξίουιθ, τῇ ζοϊογαπιν ἐθηθαπὶ αυΐᾷεπι οἱ τηϊηἰβίγοπί, βεοῦμἄοβ. δυϊοπὶ 

6888 ϑῖπθ ἀπρῖο οπηπίμπι, 4] βαπί ἰῃ Ῥάγοοὶΐβ εἰ ἴῃ 6οο]6 5115 80} οδτίβϑίπιο οἵ σοησηϊ ἰβίτο 
ΑΙεχαπάᾶτγο, φυΐρυβ πη6 1ἰσθαῖ χὰο5 νοϊπογίπε οσγάϊηατα δαΐ Ὅσο ποτηΐπα δ ουαβ ΒαρΡΈγογα ναὶ 
οχιηἷπο αὐ ἔδοογα βἷπθ νοϊαπίδία δρίβοορὶ οί μο]οαα οἱ δροβίοϊσδθ δοοϊθβδίδθ ααΐ νέγο 
ΒᾺΡ ΑἸΘΧΑΠάΓΟ δαηξ 4] ΡοΓ ἀεὶ ρταζίασγῃ οἱ νββϑίσγαβ οσαίοηαβ ἴῃ πΈ]1ο ἀδ]οῖο τερρεγίΐ βαπί, 

τ Μεϊοέϊατη ΟΡ. οὐπὶ Μοϊϑέίϊο Μ8. 2 ἱπάυ]ρθηία Μ5. [ βιδι] πὶ θχρ. Μ5. 4 5816] 8τπ6 Μβ. { ἀγόμαπο 

Μϑ. [ διπηδία Μϑ8. 5 (οἴοσυσαν Ορ. 8 οαἰβο)οθ εἰ δροβίο]οβ εοο]ββὶα Μ8. 9 ἴῃ] ἱ Μ5. 

Αἰδδηδϑῖβ ΠῚ, η 

γε ετ, 



δ0 ὕτκυπάς 23. 

λικῇ ἐκκλησίᾳ ὄντας ἐξουσίαν ἔχειν καὶ προχειρίξεσθαι καὶ ὀνόματα ἐπιλέγεσθαι τῶν 
ἀξίων τοῦ κλήρου καὶ ὅλως πάντα ποιεῖν κατὰ νόμον καὶ θεσμὸν τὸν ἐκκλησιαστικόν. 

9 εἰ δέ τινα συμβαίη ἀναπαύσασθαι τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τηνικαῦτα προσαναβαίνειν εἰς 

τὴν τιμὴν τοῦ τετελευτηκότος τοὺς ἄρτι προσληφθέντας, μόνον εἰ ἄξιοι φαίνοιντο καὶ ὁ 

λαὸς αἱροῖτο συνεπιψηφίφοντος αὐτῷ καὶ ἐπισφραγίζοντος τοῦ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐπι- 

10 σκόπου. τοῦτο δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ἅπασι συνεχωρήθη, ἐπὶ δὲ τοῦ Μελιτίου προσώπου 

οὐκέτι τὰ αὐτὰ ἔδοξε διὰ τὴν ἀνέκαθεν αὐτοῦ ἀταξίαν καὶ διὰ τὸ πρόχειρον καὶ προπετὲς 

τῆς γνώμης, ἵνα μηδεμία ἐξουσία ἢ αὐθεντία αὐτῷ δοθείη ἀνθρώπῳ δυναμένῳ πάλιν τὰς 

11 αὐτὰς ἀταξίας ποιῆσαι. ταῦτά ἐστι τὰ ἐξαίρετα καὶ διαφέροντα Αἰγύπτῳ καὶ τῇ 

ἁγιωτάτῃ ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ" εἰ δέ τι ἄλλο ἐκανονίσθη ἢ ἐδογματίσθη συμπαρόντος 10 

τοῦ κυρίου καὶ τιμιωτάτου συλλειτουργοῦ καὶ ἀδελφοῦ ἡμῶν ᾿Αλεξάνδρου, αὐτὸς παρὼν 
ἀκριβέστερον ἀνοίσει πρὸς ὑμᾶς ἅτε δὴ καὶ κύριος καὶ κοινωνὸς τῶν γεγενημένων τυγ- 

132 χάνων. εὐαγγελιξόμεθα δὲ ὑμᾶς περὶ τῆς συμφωνίας τοῦ ἁγίου πάσχα, ὅτι ὑμετέραις 
εὐχαῖς κατωρθώθη καὶ τοῦτο τὸ μέρος, ὥστε πάντας τοὺς ἐν τῇ ἑῴᾳ ἀδελφοὺς τοὺς μετὰ 

5 ϑοζογῖθποβ Κοτητηθηί σὲ ἐπισφραγίζοντος τοῦ ἐπιχειροτονοῦντος 11. ἘΒ βπᾶδὲ 5. πὺσ ΒΟΟΣ 

αἷῃβ ϑῖ81|16, ἀπ ἄθσ ΑἸοχαπᾶοσ δυβάσθομι οι 415 Εὔας ἄεγ ϑγυποάβ ρβοπαπηὶ ἰδὲ: ἱπ ἄδσ ψιΐα ᾿οηπδίδπεπὶ 

465 (οᾶ, Απρε]. Α Ὀεὶ Ῥμιοκέ. 1 984 Βίᾷ6Ζ 8. 9,30: οἷ περὶ τὸν Ὅσιον Κουδρούβης καὶ ᾿Αλέξανδρον 

12 κύριος καὶ κοινωνὸς ἰδὲ 580 Ζὰ νογβίεμοη; ΑἸδχαηάδσ δὲ 815 ἄδγ τυϊομε ρβέβ Βορυΐδομίος δὴ ἄθῃ ΒοϑΟΒ] ἤββθῃ 

Ῥείε σὲ ρανγεβαπ 

Αἴ, (ΒΚΟ ἘΕῚ ϑοκγ. (ΜᾺ ἘῊ 6) Τμεοά. (Α τ 8 2) 6εὶ. (6 Ὁ ο) ΤᾺ, Ψοσ. (πὰσ "ἰβ Ζ. 12[13 τυγχάνων) 

1 ὄντας - καὶ Θοκτ. [ καὶ: Σ» Θοκσ, | ὄνομα Τμεοά. ς ποιεῖν καὶ Αἰ. Θοκγ, (ἀΒΉ ΘΟ) Οβὶ. Ι τὸν ;» 

ΑἸ. ΤῊ. 3 τινας ϑοῖσ. Τμῃθοάᾶ. (5) ψεσ. [- συναναβαίνειν Ἐποοᾶ. ἀναβαίνειν Αἰῃ. (Β) δοοεᾶδτα 

Ψεσ. 4 81 ᾳυϊβ ἀϊρπυβ νἱ ἀεαξυς Νοσγ. 5 αὐτῷ] αὐτοῖς Ἰπεοοά. | τῆς - καθολικῆς 5οῖτ, (Α) 

Ἰμεοοᾶ. | οεδἐμο]ίοαα δὲ δροβίοϊοδα.. ΑἸθχαπάτγίαβ βοοϊθβῖδα Ψεσ. 7 τὰ αὐτὰ] ταῦτα Τμεοά. | 
διὰ ;» Αἴὰ, (Κ)͵ [| “πρόχειρον - αὐτοῦ ΤᾺ, 8 ἐξουσία αὐθεντίας Τπεοά. Ψετ. | δοθῇ ΑΒι. (ΒΚΕ) 

ἸΤἸμεοά. 9 ἐμποιῆσαι Αἰ. (Ε) Θοῖετ. (εἰ. ΤῊ. το ἐκκλησίᾳ ᾿Αλεξανδρέων ““ ΑἸᾷ. (ΒΚΟ) ἐκκλησίᾳ 

᾿Αλεξανδρείας Τπεοά. ἄλλο - ἣ Αἴ. (6). τοί Ῥσδεβθπεθυβ ΠΟΡῚΒ οὰπὶ οατίββίτηο δὲ οοη- 
ταϊπϊβίσο ποβίσο Αἰθοχαπᾶτο -- συμπαρόντων ἡμῶν καὶ τοῦ τιμιωτάτον καὶ συλλειτουργοῦ ἡμῶν 

᾽Αλ. οχ. τι τιμιωτάτου - καὶ Ὑπεοά. (ΑΝΘΖ, Ῥαᾶσση.: [καὶ]} εχ. 12 ἀκριβέστερον ;» 
Ὑμεοά. Ναγ. | ἀνοίσει - ταῦτα ΟΕ]. πρὸς ὑμᾶς ;» Τμεοᾶ. εγ. | τῶν γεγενημένων] ἡμῖν 
σεϊ. (0) 13 ὑμᾶς] ὑμᾶς καὶ Τροά. 6]. ὑμῖν 5οῖσ. (ΜΈΗΟΟ6) ὑμῖν καὶ ϑοισ, (ΔΑ) | ἁγιωτάτου 

ΞΟΚε. (ΜΕῊΉῊ ΘΟ) Ὑπεοά. ΟΕ]. (40) ΤᾺ. ἁγιωτάτου ἡμῶν ϑοῖιτ. (Α) Ὑπεοά. || ὅτι - ταῖς Τμπεοά. (Α.52 

Ῥαττι.) 14 κατορθώθη Αἰῃ. (ΒΕ) σοὶ. (Β.)] || ἐν τῇ ἑῴς] τῆς ἑῴας Ὑπεοά, 14 τοὺς: -- 
5. 51,2 ὑμῶν] τοὺς τὸ (τοῦτο 5 τούς τε ν) πρότερον μὴ (;» Τϑν) ποιοῦντας σύμφωνα Ῥωμαίοις καὶ 

ὑμῖν καὶ πᾶσι τοῖς ἐξ ἀρχῆς ΤΗεοά. 

γεν, βαα βιιπὲ ἱπτηβου]αί! ἴπ οί ΠΟ] σα οἱ ἀροβίο]οα βου δία οοπβεϊαι, μαθεαπί ροϊεβίαίοιῃ ργονο- 
᾿θπαϊ, ποσί ηδηα! οἱ 6] ]ρ 6 πα] ἀἸΒΠΟ5 ΟἸΘΓΟΒ (εἰν οτηπία ἄθηιαμθ ἔδοογα βεσαπάυτῃ 16ρ 6 πὶ οἷ οὐ- 

9. ἀΐπεπι βοο  βϑἰδβίϊσιιπι, 5ἰ δαΐθσηῃ δνθπογίς φιοβᾶδπι ααΐθβοοσγε ἴῃ Θοο 65.115, της δά ΠΟοΠόγθηΣ δοςο- 
ἄεγα τηογίαϊ πυπο βυβοθρίοβ, ἰαπίυπι 8] ητ|5 ἀἰρηπβ νἱἀοαίαγ οἱ Ῥοραΐαβ νοϊαοσὶ: οοπβοηξίθηξα 

10 εἰ σοπβτγτηδπΐα οαἰμο οδα οἰ ἀροβίο!σαβ δρίβοορο ΑἸοχαπαᾶτσίϑα βφοοϊεβϑῖίδθ. ἢοο δξεπὶ ΟΠ Π1}, 5 
8115 ΠΟΠΟΘΒΒΌΠΙ δδί, πϑιὴ ἰπ Μοϊοιϊ ρογβοπα ποι ρἱδουϊξέ ῥτορίεγ ἰπϑίξαπι οἰ ᾿πβαπίδτῃ δὲ 
πλοσγάτη Ῥγοοδοίζαϊοπλ δίαμθ ἰετηθγιδίθη, απο π0}18. ροϊεβίαβ δυοίογι δ ῖβ οοποράδίατ Ὠοτγηΐηὶ 

11 γγϑονδίθηϊ! δᾶ βαβάθιῃ ᾿ῃΠ50]6 1145 τορροάδσθ πδθὸ βιιηΐ ργαθοῖραα δὲ ρογεποπίίϊα δᾶ ἀθρυρ- 
ἴππι δὲ βαποίδπι θοοϊθϑίδιῃ Αἰθχαπατίϑο. δὶ αὐἱᾷ νϑο αἰ δϑὲ γοδδοΐυτη δά τερυΐδπι νοὶ 
ἀεογθίσμι ῥγβαϑθηιθυβ πΟΡΪ5. οἴπὶ οατιβϑίσαο εἰ σοητηϊπἰϑίσο ποβίτο ΑἸθχαπᾶσγο, Ῥγαθβθἢ8 
1088 τοίεγί, αὐ ροίεβδε ἀοιῃΐητβ δο βοοίιβ δοιϊαγυτη ζτθγαπιν. 

1{2 Ῥτονθϑθπάϊ 8. 2 (θὲ Ορ. 4 “οπβεπέϊεπέε ον, Ρ. Ηά. Μ5, 5 οδίμο]οβ δὲ δροβίο!οθ πὰ. βοο]θβδὶα 

Μϑ. 7 δάσιο Μξ, 8 πεο Μ5. | εδγρίυτη Μ8. 9. ἐρο]οςοϊεβίϑιῃ 8. τι (τούτω Ορ, νεῖ. Μίρτιθ 

ΡΙ, 56,848. 



ΘγτΒῸ] ἄξεις ϑγποὰς σορ Νίοβα (19. [υπ] 325). δ 

τῶν ᾿Ιουδαίων τὸ πρότερον ποιοῦντας συμφώνως Ῥωμαίοις καὶ ὑμῖν καὶ πᾶσιν ἡμῖν 

τοῖς ἐξ ἀρχαίου μεθ’ ὑμῶν φυλάσσουσι τὸ πάσχα ἐκ τοῦ δεῦρο ἄγειν. χαίροντες 18 

οὖν ἐπὶ τοῖς κατορθώμασι καὶ ἐπὶ τῇ κοινῇ εἰρήνῃ καὶ συμφωνίᾳ καὶ ἐπὶ τῷ πᾶσαν αἷρε- 
σιν ἐκκοτῆναι ἀποδέξασθε μὲν μετὰ μείζονος τιμῆς καὶ τιλείονος ἀγάπης τὸν συλλειτο υργὸν 

ἡμῶν, ὑμῶν δὲ ἐπίσκοπον ᾿Αλέξανδρον τὸν εὐφράναντα ἡμᾶς τῇ παρουσίᾳ καὶ ἐν ταύτῃ 
τῇ ἡλικίᾳ τοσοῦτον πόνον ὑποστάντα ὑπὲρ τοῦ εἰρήνην γενέσθαι καὶ παρ᾽ ὑμῖν. εὔχεσθε 

δὲ καὶ περὶ ἡμῶν ἁπάντων, ἵνα τὰ καλῶς ἔχειν δόξαντα ταῦτα βέβαια μένοι διὰ τοῦ 

παντοκράτορος θεοῦ καὶ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν ἁγίῳ πνεύματι, ᾧ ἡ 
δόξα εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

σι 

τἰ. ὕδεν ἀϊθ Ῥαββαβέγαρθ βἰθομβο τὶς. φό. Ὁϊθ τὐπξασβομίεβ ἴῃ ἄδσ τοπιβομπεπ απ δ] χαπατγ πίβομοπ 

Οπἰοιεσεομβπυπρ Ὀομδηᾶοιε Ἰυομαϑηθ: Ἐέντι ὅ65 αυδϑεϊοηβ Πἰβίοτ 65 28 (1880) 40---42, Ζυτ Οδβέθγίγαρθ 

πὶ ράπζθη ἰδὲ θὑζέ Ζὰ νετρ]οίομθη ἘἙ. Βομννατίς, Ομ τί β  ομθ ὑπᾶ 1 ἀ!150η6 Οβίοσίαξεϊπ 5. 117 Ξ. υπὰ 

Ομδῖπθ, 1.8 ὉΒγοποϊορίς ἄπ ἰδῖιρβ οἰγόξίεπηα ἀθ 1 Ἐρυρίβ δὲ ἄδθ 1' ἙΤΏορὶθ 1925 5. 481. 7 δ εὶ. σαπὶ 

Αὐκάτιοι τὰ καλῶς ἔχειν δόξαντα Νίο. ὕΔῃ. 2. 5 9. Ναρῖίι ἀμὴν [ο]ξὲ ἰπ ἄδη Αἴ. 155, ἀπτῃ το! Ρ8 τ ἅδε 

Τεχὲ νοὶ τς. 24 

Ἄξα. (ΒΚΟῸ ΒΕ) ϑ8οῖγ. (ΜΑ ἘῊ 6) Τηβοά. (Α ἢ 8 2) (β]. (ἃ Ὁ ο) ἘΠ. 

τ τὸ »» ΤΆ. | ὑμῖν καὶ πᾶσιν ἡμῖν] ἡμῖν καὶ πᾶσιν ὑμῖν 5ο!τ, 42 μεθ’ ἡμῶν ϑοῖκτ, [ φυλάττουσι Θοῖεν. 

ΤΑροά. δεῦρο -ἰ μεϑ’ ὑμῶν Ὑμεοᾷ, μεθ’ ἡμῶν Θοῖετ, (Α}) 1 ἄγειν -Ε τὴν αὐτὴν ἁγιωτάτην ἑορτὴν τοῦ πάσχα 

σε]. 43 ἐπὶ; ΤΆ. | ἐπὶ τῇ κοινῇ εἰρήνῃ καὶ συμφωνίᾳ] τῇ τῆς εἰρήνης συμφωνίᾳ ϑοκτ. (ΜΕΘ) | τῷ] 

τὸ Αἰ. (ΕΕ) 8οῖκγ. (Ὁ) 4 μὲν» Τιδοά. κ5 ἐπίσκοπον δὲ ὑμῶν κ΄ ΤἈΘοΙ, [ τῇ ἐν τῇ ϑοῖτ. τῇ Ὁ- 

αὐτοῦ σε]. 6 εἰρήνην γενέσθαι καὶ] εἰρηνεῦσαι τὰ Τμεοά. [ καὶ παρ’ ὑμῖν] παρά τε ὑμῖν καὶ πᾶσιν ΟΕ]. 
7 καὶ ;» ϑοκγ, (ΜΕῊΟΟ) | περὶ] ὑπὲρ 5ο]εγ. Τῃβοάᾶ. (ἈΠῸ 1.) 6]. (0) | μένῃ 8ο]κσ. (ἘΉΟΟ, μείνῃ Μ' μένει 

Μὴ |: διὰ] παρὰ 50 . (Α) 8 ἐν] σὺν ϑοῖκτ. 9 τῶν αἰώνων ;» ϑοκτ. ἀμήν» ΤΆ. 

οὶ Τμροάογεξς ὑπᾶ Οεϊδβίυβ ἰδ ϊθὲ ἄθσ ΘΟ] β 80 Ζ. 7 ἵνα δῃάοιθβ: 

Ἰποοάοτες 11δβὲ: ἵνα τὰ καλῶς ἔχειν δόξαντα βέβαια μένοι διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ κατ’ 
εὐδοκίαν γεγενημένα, ὥς γε πεπιστεύκαμεν, τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ὦ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αώνων. ἀμήν. ἡ τριὰς ὁμοούσιος καὶ ἀΐδιος. - 

(ο᾽αβίυβ 1:δβὲ; ἵνα τὰ καλῶς ἔχειν δόξαντα ταῦτα βέβαια μένοι κατ’ εὐδοκίαν γεγενημένα, ὡς πιστεύομεν, 

διὰ τοῦ παντοκράτορος θεοῦ καὶ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 
ἁγίου πνεύματος, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 

Ὀτκυηάς 44. 
ϑγυροῖ ὅες ϑυηοάς νοῦ Νίοδα. 

(19. 7υπὶ 325) 

ΟΙἱ ἐν Νικαίᾳ συνελθόντες ἐπίσκοποι ἦσαν δὲ ἐγγὺς τριακόσιοι κατακρίναντες τὴν ἀρειανὴν αἵρεσιν 

καὶ καθαιρήσαντες τοὺς περὶ "Αρειον. λοιπὸν ἐξέθεντο ἐγγράφως τὴν ἐκκλησιαστικὴν πίστιν πρὸς ἔλεγχον 
κατὰ πάσης αἱρέσεως. 

Τὰ ἐν τῇ Νικαίᾳ ἐκτεθέντα, ἔδοξε τὰ ὑποτεταγμένα. 

8 Πιστεύομεν εἷς ἕνα θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ 

ἀοράτων ποιητήν καὶ εἰς ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα 

ἐκ τοῦ πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, θεὸν ἐκ θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, 

θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι᾽ οὗ 

τὰ πάντα ἐγένετο τά τε ἐν οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ, τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους 

1 Καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα 

Ζυτα Τοχὲ 465 ϑυτπθοῖβ νρ]. πϑραπ τς. 22 5, 44, τι Ἐς. αἷς ὕει δέδσυπρ ἱπ ἄδη Αἰέθῃ ἀ69 κου ΖίΙ5 ζὰ 

Ομαϊκοάοπ, Ρυ δ] Ζίασε νου Ἐ. ϑομνατὶζ ἰπ ΖΝ 25 (1926) 488, Τα Ηἰοτ πὰς ἀΐθ ῖβοσ ἀπ οκαππηΐοπ 

Τοκέθ συράπρι ἢ βαταδομέ ὑγεσάθη 850116π, νπιτᾶβ δὺξ Ηογαηζίθπυπρ ἄδτ ἀδτίρϑη ἔθει! θέοσππρ νετγζίοῃι ἐδὲ 

Αἴῃ. ἀφ ἄβογ. πίςο. (ΒΚὸ ἘἙ) ΑὉ καὶ ΤΆ. 

ι δὲ» ΔΙ, (Β) | τριακοσίων Αἴμ. (Ε) 4 τῇ αὶ Δ. (ΚΕ) 9 ἐν -- Ε τῷ Δπ. (ΒΚ) | ἐν οὐρα- 
νοῖς ΤᾺ. τὸ σαρκωθέντα -- καὶ Αἰῃ. (Ε) 

4 



89 ὕτκαπάςρ 25. 

καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς οὐρανούς, ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ 
νεκρούς" καὶ εἷς τὸ ἅγιον πνεῦμα. τοὺς δὲ λέγοντας “ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν᾽ ἢ οὐκ ἦν πρὶν 
γεννηθῆ᾽ ἢ ᾿ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο᾽ ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι ἣ 

κτιστὸν ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τοὺς τοιούτους ἀναθεματίφει ἡ καθο- 

λικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία. 

Αἴ. (ΒΚΟ ἘΒῈ) Τῆ. 

2 δὲ Ὁ» Τῇ 3 ἢ: -- ὅτι ΤῈ 

Ὁτκαμάς 25. 
Βεΐεῦ Καΐβες Κομβίδη πϑ δὴ ἀἰϊς δἱθχαηάγί βοῆς Οεηιεϊηο. 

(1081 325) 

Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς τῇ καθολικῇ ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίᾳ. 

1 Χαίρετε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. τελείαν παρὰ τῆς θείας προνοίας εἰλήφαμεν χάριν, 
9 ἵνα πάσης πλάνης ἀπαλλαγέντες μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιγινώσκωμεν πίστιν. οὐδὲν 

λοιπὸν τῷ διαβόλῳ ἔξεστι καθ᾽ ἡμῶν: πᾶν ὅ, τι δ’ ἂν κακοτεχνησάμενος ἐπεχείρησεν, 

ἐκ βάθρων ἀνήρηται’ τὰς διχονοίας, τὰ σχίσματα, τοὺς θορύβους ἐκείνους καὶ τὰ τῶν 

διαφωνιῶν ἵν᾽ οὕτως εἴπω θανάσιμα φάρμακα κατὰ θεοῦ κέλευσιν ἡ τῆς ἀληθείας ἐνίκησε 

λαμπρότης. ἕνα τοιγαροῦν ἅπαντες θεὸν καὶ τῷ ὀνόματι προσκυνοῦμεν καὶ εἶναι πεπιστεύ- 

8 καμεν. ἵνᾳ δὲ τοῦτο γένηται, ὑπομνήσει θεοῦ συνεκάλεσα εἰς τὴν Νικαέων πόλιν τοὺς 

. ΔΈ. ἀ8 ἄδοτγ. πίο. (ΒΚΟ ἘῈΕῚ ϑοῖκγ. 19,17 (Μὰ ἙἘῊὉ 6) 6Ὁεὶ. 11 37,1 (4 0) ΤᾺ. οσ. Ῥαγ. 

1 σεβαστὸς] γοἱμβ Ξε εὐσεβὴς ΚοτΓ. μέγιστος σεβαστὸς ΤΆ. [ καθολικῇ -[- οτἰποάοχοτάπι Ξ- τῶν ὀρθοδόξων 

ψετγ. | ̓ Αλεξανδρέων - καὶ πάντων τῶν ὀρθοδόξων Ὁ]. 2 χαίρειν ΤᾺ, 1 ἀδελφοὶ -Ε ὅτι 5ο]κτ. (Α) 

3 ἐπιγινώσκομεν Αἴῃ. (ΕΒ) ϑοῖκγ. (Μ) ΤΆ. 4 ὅ, τι] εἴτι Θοκτ. (ΜΕΉΗΟΘ) 6 κατὰ -ἰ- τὴν τοῦ 
8οκσ, (ΕῊΟΟ) | θεοῦ] χριστοῦ 5οκτ. (6) κυρίου 66]. (Η) | ἡ τῆς ἀληθείας κατὰ θεοῦ κέλευσιν “- Οεϊ. 
[ κέλευσιν θεοῦ ““ ΤΙ. 7 θεὸν ἢ» Αἴ. ϑοῖτγ. (61. (40) γ8σ. Ῥαγ. 1 καὶ τῷ ὀνόματι] ποτηδῃ -- ὄνομα 

ψεσ. "ἰδ πιστεύομεν ΤΙ. Ψετ. 8 ὑπομνήσει] θελήσει (]. [ τοῦ θεοῦ ΤΆ. ᾿ 

γετ. Ἐρίβίυϊα (οπδίαπεϊηὶ 46. ϑυποάο πίοβθπδ. 

(οπϑίδπίίϊητιβ ρ᾽ὰ5. σδίμοισαα οτἰ ποάοχογαμι δοοϊοϑίδθ ῬῈΓ ΑἸοχδηατγίαμ. 
1 ἀδυάείο ἔγαίσοβ αἰ] θοἰ5ϑῖπι, Ρεγξεοίαπι ρταίδτη δοοθρίπιαθ ἃ αἰνίπα ρῥγονϊθηξία, 
2 αἰ οπιηὶ οἴτοῦο ΠΠΡογαϊ παῖ δὲ βαπάθι οοβηοβοδιηι5 ἤάθῃ. αἰϑθοΐο ἰᾶτὰ Ὡ1}}]} αἄνογϑθιβ 

Ὧ05 ᾿ΙσΘΌΪ ; οπιηΐᾷ οηΐμπι ζαυδοὺ ὁχοοριίδηβ πιϑομίημαίιβ οδὲ ἔα αι 58 Ῥογοηγία βαπί; ἀἰβοοσγαάϊαϑβ, 
βοῃ ἰ5πηασαβ, οοη γί! οη65, 1118 ἀϑβοηβίοηυπι αὐ [8 ἀϊσατπηυβ σοποπᾶ τλογίϊεγα ῬῈΓ ἰπ5β] ομ θα 

ἄε] δχογία νεγιίαἰβ οαγιίαβ νἱοὶϊζ. ἀπυτα ἰίδααθς ποπιθη οὐποίΐ δἀογασηιβ εἰ 6556. ογθαϊτημβ. 
8 αὐ νεῖὸ μος βαΐ, ἀεΐ σοοπμποηΐξίοπθ σοηνοσανὶ ἴῃ ηίοαθπα οἰνίξαΐα ῥὈ]υγίτηοβ ΘρΙΒοορογαπ,, 

τ πίσρεπα Μ8. 2 .εβοοϊδβὶβ Μ58. 3 Ῥεγίεοίς Μ5. 4 βαάβπι 5. 5 δῃΐπὶ -[- (ᾳυδον Ορ. νΕῖ. ὅ, τι στ. 

[ Ῥοσοπλθ Νί8. 5.6 ἀϊξοοταίαβ, οδμαπιαείκας Ορ. νεῖ. διχονοίας, σχίσματα στ. ἀϊδοοταϊ6, βοβιβγιδέϊο 
Μϑ. 6 ἀϊἰοδθβίοπηπι τὰν. 8Ρ. Ηά. Μ58. | αὖ 114 ἀορρεὶὲ Μϑ. 8 οοτποἠεόμθ ἱ πδομρβίγαρϑθη Μϑδ. 

[ ςοῃνοοανὶ Ορ. νβ!. συνεκάλεσα στ. οοπνοοανὶε Μϑ. | πίσαπα 8. 

Ρᾶσ. Ἐρίβϑίοϊαβ Ὁοπβίδπεϊπι ἱπιροσγαίογιβ ἃ Τυϑεϊπίαηο Αὐπραβίο ἱπίογργοίαΐαθ δα ιε,ο ῬᾶΡρδβ πιΐββϑα. 
Αοῖδ σοπσ, ο66. 
ἹΝ 2 Ρ. 100 Ὀοηδίδηζίπυ Αὐριδίαβ σαἰ ο]ίοαα ΑἸθχαπαᾶγιπαα βοο]θβίϑθ. 

1 Ο(δυάοείο, ἀΠΠ6οὐ] γαΐσεβ. Ῥεγίθοίαπι ἃ ἀϊνίη8, ργονίβίοπθ δοσθρίπαιϑ ργαίίδηι, αὐ 80 οπιηὶ 
9. οὐσόσα ΠΡογαῖ ἀπαπὶ οἱ εἀπᾶθπι βΠάθπη σΟρποβοᾶπηβ. Π181] ἴατη αἀἰαθοϊο Ἰἰσεὶ οομίγα 05; 

οἵπηθ 6ηΪπὶ, απο τηϑ] Ἐοβα τπδομίηδηβ οοπαίαβ αβί, ἐππϊξπ5 βυδ]αίαστη εϑὲ. αϊθοογάϊαβ, ἀϊ5- 

οἰάϊα, τυχηυ ετ5 1105 εἰ ἀἰβϑαπϑίοπιτῃ αἱ ἰδ, ἀϊσατη γθηθ πα τπογεϊξογα ῬῈΓ 1αϑϑίοπθτῃ δὶ νογι 8 15 
8. οἰατίϊα5 βιρεγανίξ. τὑηὰπὶ ἰρΊ Γ Οπηπηθ8 δὲ ποιηΐπθ ναπεγατπιν δὲ 6556 ογεαϊάίηχαβ. αὐ πος 

4 ἀΐδθοϊο 1οϑὲ ϑοῖινν. νεὶ. τῷ διαβόλῳ ἔξεστι Οτ. ἀϊαθο!οα6 Μ5Β. 7. βυρετγανίξ -- ἐνίκησε Οτ. βαροταθίς Μ3. 



Βτίεξ Καίβεν ζοπβίϑητπϑ δὴ αἷς δ] εχαπατγ ηἶβοῖε Οδιλεϊηθ ([υπὶ 325). 58 

πλείστους τῶν ἐπισκόπων, μεθ᾽ ὧν καθάπερ ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν ἐγὼ συνθεράπων ὑμέτερος 
καθ᾽ ὑπερβολὴν εἶναι χαίρων καὶ αὐτὸς τὴν τῆς ἀληθείας ἐξέτασιν ἀνεδεξάμην. ἠλέγχθη 4 
γοῦν ἅπαντα καὶ ἀκριβῶς ἐξήτασται, ὅσα δὴ ἀμφιβολίαν ἢ διχονοίας πρόφασιν ἐδόκει 

γεννᾶν, καὶ φεισάσθω ἡ θεία μεγαλειότης, ἡλίκα καὶ ὡς δεινὰ περὶ τοῦ ἡμετέρου σωτῆρος, 

δ περὶ τῆς ἐλπίδος καὶ ζωῆς ἡμῶν ἀπρεπῶς ἐβλασφήμουν τινὲς τἀναντία ταῖς θεοπνεύστοις 

γραφαῖς. καὶ τῇ ἁγίᾳ πίστει φθεγγόμενοί τε καὶ πιστεύειν ὁμολογοῦντες. 

Τριακοσίων γοῦν καὶ πλειόνων ἐπισκόπων ἐπὶ σωφροσύνῃ τε καὶ ἀγχινοίᾳ θαυ- ὅ 
μαφομένων μίαν καὶ τὴν αὐτὴν πίστιν, ἣ καὶ ταῖς ἀληθείαις ἀκριβὴς τοῦ θείου νόμου 

πέφυκε πίστις, εἶναι βεβαιούντων, μόνος "Ἄρειος ἐφωράθη τῆς διαβολικῆς ἐνεργείας 

10 ἡττημένος καὶ τὸ κακὸν τοῦτο πρῶτον μὲν παρ᾽ ὑμῖν, ἔπειτα δὲ καὶ παρ᾽ ἑτέροις ἀσεβεῖ 

γνώμῃ διασπείρας. ἀναδεξώμεθα τοιγαροῦν ἣν ὁ παντοκράτωρ παρέσχε γνώμην" ὅ 
ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τοὺς ἀγαπητοὺς ἡμῶν ἀδελφούς, ὧν ἡμᾶς τοῦ διαβόλου ἀναιδής τις 

ὑπηρέτης ἐχώρισεν, ἐπὶ τὸ κοινὸν σῶμα καὶ τὰ γνήσια ἡμῶν μέλη σπουδῇ πάσῃ 

Δξ. (ΒΚΟ ΒΕ) ϑοκτ, (ΜᾺ ΕῊΟ 6) 6εἰ. (4 6) ΤᾺ. ψεσ. Ῥατ. 

ι πλείους ΤᾺ. | ὧν -{- καὶ αὐτὸς ἐγὼ (Ε]. τ. 1 μεθ΄’ ὧν καθάπερ] μεθ᾽ ὥνπερ 50κτ. 1 ὡς » ϑοῖκγ. σε]. 

Τα. εἷς - τις σε]. 1 ἐγὼ] κἀγὼ Τὴ. κἀγὼ ὡς 5οκτ, (Α) ἢ» 68]. σ. 1 ὁ συνθεράπων 80ῖκτ. θεράπων 
Αἴἢ. (ΒΚΟ) οομβοσνυβ υἱὐ δεϑίίπιο ψεσ, [ ὑμέτερος » εσ. 2 ἐλέγχθη Αἴὰ. (ΠῈ) 3 γοῦν] οὖν Αἴὰ. 

(Β) | δὴ] δι’ ϑοκτ. ΤᾺ. » ΟοἹ. Ψεγ. Ῥασ. [ἀμφιβολίας σε]. ες. || ἢ] καὶ σεἸ]. » ΤΕ. Κσ. 1 

διχόνοιον ϑοϊκτ. Ψεσ. [ προφάσεις 66]. |] πρόφασιν Σ» Νοτ. 4 ὡς] ὅσα 6ε]. (6) ΤᾺ. | τὰ περὶ 501. | 

ἡμετέρου] μεγάλου ϑοἶτ. 5 ἐβλασφήμησαν Οεϊ. 7 πλειόνων] πρὸς 6]. (Α Ὁ) νεῖ. ψετ. ὰ. 5. 54,3 
8 ἀκριβὴς] καὶ ἀκριβείαις ϑοῖετ, ΤῊ. το δὲ ;» Θοῖγ. [ ἀσεβῆ Αἰῃ. (ΕΕ) Θοῖκγ, (ΑὉ, ἀθὸγ ἱπ -εἰ οοσσ. Ὁ) 

τι παντοκράτωρ - θεὸς (6]. Ψετ, [ παρέσχετο ΤΙ. [ γνώμην] νεπίατα -- συγγνώμην Ψετ. πίστιν 66]. 
12 ὑμᾶς Θοῖσ. (ΑΔΗΠΟΘ) 13 ἐχώρισεν -Ε ἐπανίωμεν ( 6]. [ ἐχώρησεν Αἴῇ. (Ε) ΤΕ. [ κοινὸν - ἡμῶν 

δοκγ, (Θ Ὁ σεῖ. 1 ἐπὶ τὸ κοινὸν ἡμῶν σῶμα Σ» Νδτ. 

αὐϊδυβίουπαν εἰ 66Ὸ 1058 ἰδΙηαιδπι απτ15 ΘΧ νΟΡῖ5 ΘΟΠβογντ5 τὶ Θοϑίϊσηο δατηοαππι τη ὉΠΟΥ͂ γεν, 
βασάεῃβ βαβοθρὶ δἰ ἱρβῖαβ νογίζας5 θχαηθη. ἀϊοΐα ἰρίευτ βυπὶ οπιηΐα δὲ ἀΠ]ραηίθγ δχατηϊπαία, 4 

υδεουστάααθ ἀιδίοίαςζίθ)5. ζο ἀϊβοογάίϊαση ρθηεγαραζηνί, οἱ ραγοαὶ ἀϊνίηξα τηδίθβδίδβ ψιβ]α οἱ 
αὐᾶτῃ βᾶθνα ἄἀθ ποβίγο βαϊγαίοτθ, ἄβ 5ρ6 οἱ νιΐα ποβίτα ἱπάβοθηΐθσ τη] θα! οθρδηΐ αυϊάδπι 
οσοηΐγατγια ἀἸν!η15 Ἰοααδηΐθα βογιρέγίβ εἰ ογεάθγα 86 οοπβίθπίεβ ἰσγθοθης5 8 4πὸ Θρ᾿Ξοορίβ 
δὲ 8Π1Ρ}15 οαβιϊαία αἰ 501] γε ϊα ταὶ ὉΠ 1005 ἀηδτ δαπάοιηαθς Πἄδπι, απ86 οἰΐατῃ ἀἰνπηδ8 
Ἰερὶ σοηνθηϊ,, βαδᾶάογα Δα ΗΓΤΩΔΏ 115 5011|5 ΑΥΓΙ15. ἀϊβϑθηβὶς ἱπϊαυϊαία αἰ ΡΟ] 84. νἱοΐα5 δὲ μος 

ταδίστη Ῥτίτηστα ἀρυᾶ νοβ, ἀθἰπᾶθ δρᾶ δ]οβ ἱπηρία πιθπίθ βοσηίηανίἑ. δχρθοίθιμιιβ ἸρΊΓΟΓ, 8 
ζύδτην οπιηϊροΐθηβ ἄθαβ ργαθϑεϊίογιε βεη θηιίατῃ; τονεγίδγηυτ δα ἀΠθο βϑίτηοβ οβίγοβ ἔγαίγοϑ, 

10 4. αυϊρι5 ΠῸ5 ἀϊ8 0011 αυἱᾶσδπι τι] πἰϑίογ ἱπρυἄθηβ βαράγανι, οἱ ζααᾶν νοῦᾶ ποβίγα τλοαγᾷ οσμηὶ 

σι 

1 χυϊρυδζουτῃν ΟΡ. νβῖὶ. μεθ΄ ὧν ὅτ.  ἀπὰπὶ Μ5, [ δἀτηοάπτι Ορ. δᾶ ἀοτηΐπυτῃ Μ8. 2 5υδοθρὶ Μϑ. 

3 απδομτηηυθ Μ5. | ἀυθεἰαζέθοβ ΟΡ. ἀυνὶείαβ Μβ. [ (ε Ορ. νεῖ. καὶ Οεἰ. | δοποσαθαζπγέ ΟΡ. 4 βενὰ 

Μβ. | αυϊάδτα] απράδτα Μ8. 5 Βτεᾶδγε Μ58. 6 δἄσυβ Μ8. [| βαάδιπαιια Μϑ8. | απ Μ8. | αἰϊνίπο Μ5. 

8 δρυΐ: Μβ8. 9 ζαυδιην Ορ. νρὶ. ἣν ατ. | Ῥτοβεϊεσι Μ5. | βοπίδπεϊατη Ορ. νρῖ. γνώμην τ. νϑηΐδτηῃ 

Μ8. νρὶ, ὕτῖκ. 17 8. 33,7 το φ8» Ορ. νᾳῖ. ἐπὶ στ. 

δυΐομη βοτγεῖ, δηηπιοηἱ πα ἄθὶ σοηνοοανὶ ἴῃ Πσϑοηδιῃ οἰντἐίαπι Ὀ] ΓΙ ΠΊΟΒ ΘΡΙΒοοροσατη, Ῥατγ, 
οὐπὶ αυΐριι5 δοαΐ πη 6Χ νΟΡῚ5 66, ΘΟΠΒΕΓΨΊΒ νοϑίου ΒΌΡτα τηοτπιι 6556 ραπάθηβ, οἱ ἴρ88 
γογται5 Ἔχαμιϊπδξίοηθπι τϑοαρὶ. ἀϊοία βαπὲ ἰρίτγ οπιπία δὲ δα ΕΠ ον δχατηϊπαὶα βαπέ, ααδὲ 4 
ἀπδιξαξοηοπη νοὶ οὁσοδβίομθτῃ αἰβοοσγᾶϊδα ρϑηθγασα συἱάθαπίασ, οἱ ρατοαὶ ἀϊνίηα τηδίθϑίβϑβ, 

5 φαδῖα οἱ α8πῈὶ δοοσῦρα 46 ποβίγο βαϊνδίογθ, ἀβ ὅθρ6 εἱ ἄβ να ποβίγα ἱπάβθοθηΐοσ δ] αὶ Ό]45- 
ῬΠεπηζαραηὶ ἀἰϊνὶπὶβ. βοσρίυσιβ εἰ βαποίδα ἢαθὶ σοηίγατία Ἰοαπθηΐεβ οἱ Ἴγεάθγα σοηβίεπέαβ. 
ἐγεςθπὲϊβ ἰρίεασ δὲ ρ υσῖρυβ δρίβοορίβ, ρυάϊοϊεία οἱ βαρδοίζαϊε τηϊγαπ 15, ἀπάτα εἴ δαμάδτῃ ἤάδτῃ, ὕ 
4.88 εἰ νεγδΐθ αἰνίηαθ Ἰερ15 5 1115 δὲ Βι465, 6556 σοηβυτηδη 115, 5011|5 Αττίι5 πιδηϊϑϑίδίιβ 

αοδὲ ἀϊβθοϊίοα βαρογαΐτβ ορογαϊίοπμα δὲ πος τα] πὶ Ῥγίτηθστα αὐ] ἄοτή ρα νοβ, ἀείπᾶδ δὲ ἀρυᾶ 
10 ΔΙ[6ΓῸ5 ἱπῃηρίβ ἀἸββουηίηδη5 βαηΐεηϊτία. δ ΒΟ ΡΙατηῈ5 ἰρι τ ααδτη οτηηἱροίθῃβ βθηϊθηίίδτη ργαθ- 

Ῥαϊ; τράθαμημβ δᾶ ἀϊδοΐοβ ποβίγοβ ἰγαίγοβ, ἃ φαΐθυβ π05 ἀἰαθο 1} χυϊάδτη ἱπργοῦιιβ τηϊηϊβίαγ 

6 οοπβίεπίεβ ϑοῆν., ὁμολογοῦντες ατ. οσοπῆδεπίε Μϑ. " ᾿ 



54 ὕπκυδάς 26. 

7 ἴωμεν. τοῦτο γὰρ καὶ τῇ ἀγχινοίᾳ καὶ τῇ πίστει καὶ τῇ ὁσιότητι τῇ ὑμετέρᾳ πρέπει, ἵνα 
τῆς πλάνης ἐλεγχθείσης ἐκείνου, ὃν τῆς ἀληθείας ἐχθρὸν εἶναι συνέστηκε, πρὸς τὴν θείαν 

8 ἐπανέλθητε χάριν. ὃ γὰρ τοῖς τριακοσίοις ὁμοῦ ἤρεσεν ἐπισκόποις, οὐδέν ἐστιν ἕτερον 
ἢ τοῦ θεοῦ γνώμη, μάλιστα ὅπου γε τὸ ἅγιον πνεῦμα τοιούτων καὶ τηλικούτων ἀνδρῶν 

9 ταῖς διανοίαις ἐγκείμενον τὴν θείαν βούλησιν ἐξεφώτισε. διὸ μηδεὶς ἀμφιβαλλέτω, μηδεὶς ὁ 

ὑπερτιθέσθω, ἀλλὰ προθύμως πάντες εἷς τὴν ἀληθεστάτην ὁδὸν ἐπάνιτε, ἵν’ ἐπειδὰν 

ὅσον οὐδέπω πρὸς ὑμᾷς ἀφίκωμαι, τὰς ὀφειλομένας τῷ παντεφόρῳ θεῷ μεθ᾽ ὑμῶν ὁμο- 

λογήσω χάριτας, ὅτι τὴν εἰλικρινῆ πίστιν ἐπιδείξας τὴν εὐκταίαν ἡμῖν ἀγάπην ἀποδέδωκεν. 

καὶ ἄλλῃ χειρί. ὁ θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξει, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί. 

Δ:ι. (ΒΚΟ ΒΕ) ϑοῖκσ, (ΜᾺ ΕῊΟ 6) 6εῖ. (α Ὁ ὁ) ΤῊ. Νδσ. Ρᾶγσ. 

2 ὃν - καὶ σε]. | εἶναι ἐχθρὸν “- 5ο,εγ. 3 τριακοσίοις ὁμοῦ] ἁγίοις (εἰ. (46) τριακοσίοις ἁγίοις 
(61. (0) | τριακοσίοις -Ε καὶ πρὸς ΤΙ. ἐγοοσπϊβ ἄδοθτῃ δἰ οοίο ψεσ. [ ὁμοῦ Σ» 5οκτ. ΤῊ. ον. ἕτερόν ἐστιν 

πὸ 6εϊ. (Δ ΤΗ. 4 ἢ -Ἑ μόνου τοῦ υἱοῦ σοὶ. | γε ὅπον “- 50Κτ, ΤῊ. [γε -- καὶ Θεὶ. γοσ, 5 διὸ -Ἐ 

καὶ ϑοκτ, (Μ}) [ διὸ μηδεὶς ἀμφιβαλλέτω ;» Μετ. 6 ἐπανίητε 5οκε. (Μὴ) (ε]. (ΗἔὈἢ)] γ οὐδεπώποτε 
σε]. [| παντεφόρῳ] παντοκράτορι Μετ. 8 ὅτι -- περ 66]. [ὑμῖν 8οῖετ. 9.» Ῥαςσ. | καὶ 
ἄλλῃ χειρὶ ;» ϑοκτ. σεὶ. ΤᾺ. ψασ. [ διαφυλάξαι Αἴδ. (0) 5οκε: (ἭΠΕῊΘΟ] διαφυλάξοι Αἰμ. (ΒΚ) 5οῖτ. 

(Α) |͵ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί “- 5οῖκτ, 66]. (Η0) [ ἀγαπητοί ;» Ψετ. . 

νεῖ. ἢ 5[αάϊο ζτοάδδσηαβο. πος δηΐτα βο]ογιΐδθ, μαοὶ δὲ βαηοιἰαεϊ σοπνοηϊὶ γεβίγαο, φυοζαν ΠΠ1 5 ΘΓΓΟΣΟ 
8 οοηρτοραίο, χαβπὶ ᾿πἰπηήίουμῃ σομϑί ες 6556 ἀεὶ, δα ἀϊνίπατιῃ ρταϊίατα τονεγίατηϊπὶ. απο βηΐπὶ 

ἐγθοθηΐ5 ἄθοθπι δὲ οοΐο ρίδουϊ ἐρίβοορὶβ δ] 11] δὲ πἰϑὶ ἄβὶ βεηἰθπεϊα, 11 ργϑεοῖραα οἱ 
βδηοίαβ βρίγίτ 5 ἰοὐ δο ἐδ] 1πὶ ν]γογαπι τπθπεϊρ5. ἱῃροβίζατη νοϊππίαξοιῃ ἀϊνίπατα ἱἹπ]απηίηανο- 

9 τίτ, φυᾶτα π.11ὰ5 ἀϊεγαϊ, 5ε4 Ῥγοταρίο δηΐππο δα νεγιβϑί πη πὶ νίδτῃ τονογίαπιίηὶ, αὐ συδηξαπι δ 
Εα διαίία δὰ νοὸβ βϑνθῃθγο, ἀθρίξαβ οπμηἱροίθπέΐ ἄθο νοβθίδοιμπι σοπἤξθαι ρΓγαξϊασ, φαοα 

τοὶ ρίοσαπι ἤάοπι ἀσπιοποίγαηϑ ορέα ῬΠθια ποδῖς ἐγί θέ σαγ!ἐδέεπι, αἴδιι5 νὸς σοποογνοέ, ΤΓαΊΓοσ. 
Θχρ]οίέ ορίϑέια Οοποέαπέϊπι, 

1 τοάθαπιιθ οὔθ δαπιὰβ Ορ. νβῖὶ. ἴωμεν τ. πιθτϑθιπατ Μδ. | νεβέγθ Μ5. Ι ᾳυο(α) Ορ. 2 σοπϑέϊ Μ6. 

3 αἰϊυΐ Μ5. | φῬγϑοίρυθ Μ58. 4 Βδο 8. 

Ραγ, 7 βϑραγανίξ; δα σοϊητηιπθ σοΓρα5 οἱ ργοργία ποβέγα τθηθγα οτηηὶ βέπαϊο βαπὰ8. 00 ΘηΪπὶ 
εἱ βαρϑοϊίαίὶ εἱ Π6] δὲ βαποίδι1 νοβδίσαβ ἄδβοαί, αἱ θῦσγοσθ σοηῃνίοΐο 1Π1π5, φιθηὶ νογ δεῖθ 

8 ἱπίιηϊσιπη 6556 σοηϑοε, δα αἰνίπαπι τοἄθα β ργαϊίηη. ἀαιοά οηΐπὶ ἐγθοοηί 8 ϑτλα] Ρ]αουΐέ 
Θρίβοορὶβ π1}1} δὲ δἰΐθγσαπι αύδϑιῃ ἀ6] βοπίεπίϊα, πιαχίπιθ αὶ βαηοΐῃβ ϑρὶγὶ 5 ἰα]υτα οἱ 

9 ἰαπίοτιτη νἱγογαπὶ τηθπεϊθα5 ᾿πδιία5 αἰνίπατῃ ἐδοίαγαντὶ νοϊμιηίδίεη. [1460 πθ συΐβ ἀιθίίεὶ, ὁ 

Ὧ6 4ἷ]5 αἸογαΐ, βεα δδογίζοσ οπληθβ ἰῃ γογιϑϑιπηατη τράϊϊθ νίαπὶ, τὐ αυδηᾶο δα νοβ σο]δγίίογ 

Ρογνοηΐδη), ἀθοιϊα5 ἱπβρθοίουὶ οὔηπίυπι ἄθο νορίβουπι ργαϊίαβ οοηβίοροσ, φυοά βἰποογαπι 

Βάεπι ἀοπιοπβίγαπβ ορίαπᾶάδιῃη πΟΡῚ5 το δα] αϊξ οατι[αἰεπι. 

{{πκυηὰς 96. 

Βείοῦ Καίβες Κοιϑίιαπείηβ δῇ ἀἰς Οεπιείπάεη ἄθεον ἀἷθ ηἰοδηίδοδεη Βεοβο[ἅ88ε.. ζυτι 
Οϑιοείογσγλη, 

(ϑυμί 325) 

Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς ταῖς ἐκκλησίαις. 

1 Πεῖραν λαβὼν ἐκ τῆς τῶν κοινῶν εὐπραξίας, ὅση τῆς θείας δυνάμεως πέφυκε χάρις, 

τοῦτόν γε πρὸ πάντων ἔκρινα εἶναί μοι σκοπόν, ὅπως παρὰ τοῖς μακαριωτάτοις τῆς 

Ἐπ56Ρ νἱΐα Οοπϑί. 1111 (ΝΙ ΜΒΑ) 50κτ. 1 9,32 (ΜΑ ΕῊΌ 6) Τῇροά. ἢ. 6. ἔτος (Δ ἢ 5 2) 66]. 1137,10 

(4 Ὁ 9) ΤῊ. 

τ Κωνσταντῖνος -Ε Νικητὴς Μέγιστος Επ8. (Υ) [ ἐκκλησίαις - καὶ ἐπισκόποις τοῖς τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης 

ἐν Νικαίᾳ συνόδου ἀπολειφθεῖσι χαίρειν (εἰ. 2 ἧ χάρις ἸΒοοά. (501) ΤΆ. 3 γε πῤὸ ΗΚΙ. 

Ῥάασῖα. τε πρὸ ϑοῖσ. Τβεοά. (Αν)ὴ Τῇ. καὶ πρὸ (εἰ. πρό γε Ευ5. πρὸ ΤἈΘΟΩ͂. (πΠ5}} 1 | μοι -- προσ- 
ἥκειν 8115 155. (σκοπὸν προσήκειν “- (Ὁ 6])) 



Βιίεἶ Κζαίβεν Ἰζοπβίδητίηβ ἂπ ἀἰθ Οδγλεϊπάθη ἄδει ἀϊ6 πίστι θο θη Β6ΒΟἈ 1556 ζιπὶ Ο 5 ετετπιίῃ (Ἰυ 1 325). 85 

καθολικῆς ἐκκλησίας πλήθεσι πίστις μία καὶ εἰλικρινὴς ἀγάπη ὁμογνώμων τε περὶ τὸν 

παγκρατῆ θεὸν εὐσέβεια τηρῆται. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτο οὐχ οἷόν τε ἦν ἀκλινῆ καὶ βεβαίαν 

τάξιν λαβεῖν, εἰ μὴ εἷς ταὐτὸν πάντων ὁμοῦ ἢ τῶν γοῦν πλειόνων ἐπισκόπων συνελθόν- 

τῶν ἑκάστου τῶν προσηκόντων τῇ ἁγιωτάτῃ θρησκείᾳ διάκρισις γένοιτο, τούτου ἕνεκεν 

5 πλείστων ὅσων συναθροισθέντων (καὶ αὐτὸς δὲ καθάπερ εἷς ἐξ ὑμῶν ἐτύγχανον συμπαρών᾽ 
οὐ γὰρ ἀρνησαίμην ἄν, ἐφ᾽ ᾧ μάλιστα χαίρω, συνθεράπων ὑμέτερος πεφυκέναι) ἄχρι 

τοσούτου ἅπαντα τῆς προσηκούσης τετύχηκεν ἐξετάσεως, ἄχρις οὗ ἡ τῷ πάντων ἐφόρῳ 

θεῷ ἀρέσκουσα γνώμη πρὸς τὴν τῆς ἑνότητος συμφωνίαν εἰς φῶς προήχϑη, ὡς μηδὲν 

ἔτι πρὸς διχόνοιαν ἢ πίστεως ἀμφισβήτησιν ὑπολείπεσθαι. 
10 Ἔνθα καὶ περὶ τῆς τοῦ πάσχα ἁγιωτάτης ἡμέρας γενομένης φνητήσεως ἔδοξε κοινῇ 

γνώμῃ καλῶς ἔχειν ἐπὶ μιᾶς ἡμέρας πάντας τοὺς ἁπανταχοῦ (Χριστιανοὺς) ἐπιτελεῖν 

{τὸ πάσχα). τί γὰρ ἡμῖν κάλλιον, τί δὲ σεμνότερον ὑπάρξαι δυνήσεται τοῦ τὴν ἑορτὴν 

ταύτην, παρ᾽ ἧς τὴν τῆς ἀθανασίας εἰλήφαμεν ἐλπίδα, μιᾷ τάξει καὶ φανερῷ λόγῳ παρὰ 

πᾶσιν ἀδιατπττώτως φυλάττεσθαι; καὶ πρῶτον μὲν ἀνάξιον ἔδοξεν εἶναι τὴν ἁγιωτάτην 
15 ἐκείνην ἑορτὴν τῇ τῶν ᾿Ιουδαίων ἑπομένους συνηθείς.ς πληροῦν, οἱ τὰς ἑαυτῶν χεῖρας 

ἀθεμίτῳ πλημμελήματι χράναντες εἰκότως τὰς ψυχὰς οἱ μιαροὶ τυφλώττουσιν. ἔξεστι 

γὰρ τοῦ ἐκείνων ἔθνους ἀποβληθέντος ἀληθεστέρᾳ τάξει, ἣν ἐκ πρώτης τοῦ πάθους ἡμέρας 

ἄχρι τοῦ παρόντος ἐφυλάξαμεν, καὶ ἐπὶ τοὺς μέλλοντας αἰῶνας τὴν τῆς ἐπιτηρήσεως 

ταύτης συμπλήρωσιν ἐκτείνεσθαι. μηδὲν τοίνυν ἔστω ἡμῖν κοινὸν μετὰ τοῦ ἐχθίστου 

Ξ0 τῶν ᾿Ιουδαίων ὄχλου. εἰλήφαμεν γὰρ παρὰ τοῦ σωτῆρος ἑτέραν ὁδόν, πρόκειται δρόμος 
τῇ ἱερωτάτῃ ἡμῶν θρησκείᾳ καὶ νόμιμος καὶ πρέπων: τούτου συμφώνως ἀντιλαμβανό- 

μενοι τῆς αἰσχρᾶς ἐκείνης ἑαυτοὺς συνηθείας ἀποσπάσωμεν, ἀδελφοὶ τιμιώτατοι. ἔστι 

γὰρ ὡς ἀληθῶς ἀτοττώτατον ἐκείνους αὐχεῖν, ὡς ἄρα παρεκτὸς τῆς αὐτῶν διδασκαλίας 

ταῦτα φυλάττειν οὐκ εἴημεν ἱκανοί. τί δὲ φρονεῖν ὀρθὸν ἐκεῖνοι δυνήσονται, οἵ μετὰ τὴν 
36 κυριοκτονίαν τε καὶ πατροκτονίαν ἐκείνην ἐκστάντες τῶν φρενῶν ἄγονται οὐ λογισμῷ 

τινι, ἀλλ’ ὁρμῇ ἀκατασχέτῳ, ὅπη δ᾽ ἂν αὐτοὺς ἡ ἔμφυτος αὐτῶν ἀπάγῃ μανία; ἐκεῖθεν 

τ τοινυνκαν τουτῳῦ τῳ’ μερεῖ την" ἀλησειαν᾽ συὰχ δρωσιν,, ὡς ἀεὶ κἀταὶ το τίλειστον αὐτοὺς 

τι ΝΕΙ. οπο. Ατεὶ. ὑτῖτη. δηῃ. 1 (Γαπομοσὲ 5, 26,20) 25 ΝῪ εἰ. ζὰ κυριοκτονία 1. 655. 2,15 

Ἐπ5. ( 1 ΜΒΑ) ϑοῖγ, (μὰ ἘῊΓ 6) Τποοά. (Ἀ Ὁ 5 Ζ) 6εὶ. (ἃ Ὁ ο) ΤῊ, 

1: ἀγάπη] ἂν εἴη Θοἴκτ. (ΑΔ) 2 εὐσέβεια περὶ τὸν παντοκράτορα θεὸν “.- (61. [ τετήρηται 5οῖκς, (Μ) | 

τοῦτο -Ε ἑτέρως 5οκς Ὑμοοᾶ, (εἰ, Τὰ 53 ταὐτὸ Ἐπ5. ([ΒΜΑ) ϑοκτ, (εὶ. (ΡῈ) | ἤγουν τῶν “α Ἰποοᾶ, 
(8) ΟΕῖ. 4 θρησκείᾳ] ἐκκλησίᾳ Ἐπ5. (Μ) ΤᾺ. 5 συναθροισθέντων -Ε ἐν ταύτῃ τῇ Νικαέων πόλει 

θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων Οεὶ. [ δὲ - ἐγὼ 6εϊ. | ἐτύγχανον] τυγχάνων (- καὶ Θοκτ. Α) ϑο]εγ. (ΜῈ) 

ΤΒδοά. (Δ π91;}ν) ΟΕ]. ΤᾺ. ἢ» ϑοῖςσ, (ΞἨΟ6) 6 ἀρνήσοιμι 6ε]. (40) ἡ τῷ] τῶν ϑοῖγ, (Η) Τμοοά. 
(Ν}) | τῷ -Ἑ τῶν ϑοῖσ. (ΜΑΈΘΟ) | παντεφόρῳ 6εὶ. ΤᾺ. 8 θεῷ ;» ϑοῖγ. (ἘῊ06) 9 ἀμφισς- 

βήτησιν - τι αε]. Ἠβ5. το τῆς Ὁ» 50κτ, (Μ) | ἁγιωτάτης τοῦ πάσχα ἡμέρας “- ΤΗοροά, (Δ1) 

τι (Χριστιανοὺς) υπᾶ {τὸ πάσχα) ΟΡ. [ τοὺς ἁπανταχόσε Χριστιανοὺς τὴν σωτήριον ἑορτὴν ἐπιτελεῖν 

τοῦ ἁγιωτάτου πάσχα Οεὶϊ. | τελεῖν ΤΒεοά. (π52) 12 τοῦ] ἢ τοῦ Τμεοᾶ, (Α) ΤᾺ. 13 ἀθανασίας] 
ἀληθείας σεϊ. 14 εἶναι -[- τὸ 6εὶ. 15 ἑορτὴν ἐκείνην “-““ ΟΕ]. τ7 ἔθους Ἐπ5. (1) Τπεοοά. (51,) σε]. 
(4 ο) Κα]. 18 ἄχρι] μέχρι ϑοῖκτ, Ὑπεοᾶ, ΟΕ]. ΤῊ, 19 ἐκτείνεσθαι!) ἐγγίνεσθαι ϑοκτ. ΤΗδοᾶ, (Ε]. 

γίνεσθαι ΤᾺ. [ ἡμῖν] ὑμῖν Επ8. (Δ) ϑοῖζτ. [ ἔστω -᾿ κοινὸν Οεἰ. (6). .[ κοινὸν ;» Ὑπεοᾷ. (5ν) (Ε]. 
(80) 20 γὰρ }» 50]κετ, ΟΕ]. ΤΕ. | πρόκειται -Εἰ γὰρ Βοῖτσ. 21 τῆς ἱερωτάτης ἡμῶν θρησκείας ΤΕ. [ πρέ- 
πῶν καὶ νόμιμος “- Ὑπεοά, (82) ) νόμιμος καὶ Ἰπτρέπτων] νόμος πρέπων 6ε]. | πρέπων - κανών Βοκτ, (Μ5) | 

τούτου] τούτῳ. οὗ ϑοϊκτ. (ΜΞΑΈΉΟΘ) τούτῳ ϑοκτ. (Μ) 22 συνηθείας ΤΠ ΠΟ ΠΟ (νρ]. Ζ. 15) συνει- 
δήσεως 8116 Ηξ55. συνελεύσεως, συνδέσεως ΗΚῚΊ. συνεθίσεως ν͵επαάϊαπά 23 ὡς ἢ» 66].  αὐχεῖν -Ἐ καθ’ 

ἡμῶν σεὶϊ. 24 εἴημεν] ἦμεν Ετπι5. (1) 5οἴκτ. ( 6]. (65) [ὀρθῶς (εὶ. [ ἐκεῖνοι ὀρθὸν “αἰ Βοκτ. (ΠΕ ῊΟΟ) 

25 τε καὶ πατροκτονίαν » 50κτ. Ὑπεοά, 6ε]. ΤᾺ. “26 ὅπη] ὅποι Επυ5. (Α) ὅπου ϑοκσ. Ἰμβοά. (εἰ. ΤἈ.] 
δ’ ἂν] ἂν Επ8, (1) Ὑμεοά. 5οῖκτ. 66]. ΤᾺ, [ ἀπάγῃ] ἀπάγει Ὑμεοά. (Α) 50Κτ. (Α) ἄγει ΤΗεοᾶ. (5) ἀπάγοι 
66]. ἀγάγοι Τῇ. ἀγάγῃ Επ5. ϑοῖκγ. (6) 27 κἀν] καὶ ἐν (εἰ. [ ὁρῶντας Επ5. (1) ὁρῶντας ϑοῖςτ, (Μ) | 

ἀεὶ] δεῖ Επ5. (ΥΜΒ) δὴ Επ5. (Α) [ κατὰ -Ἐ πάθος Θοκτ, (Μ-, ἰομ σεστητίθ, 4848 Μ “τὸ᾽ 165 ππᾶ πλεῖστον 

Δυ9]108, ἄθῃιπ ἐγ ἀϊε5 ὕογέ ἰδὲ Κκείπ ῬΙδέζ') [ τὸ 2» 8οῖκσ, [ πλεῖστον] πάθος Ἐπ5. (1) 

ὃϑ 



δθ6 ὕτκυπᾶς 26. 

πλανωμένους ἀντὶ τῆς προσηκούσης ἐπανορθώσεως ἐν τῷ αὐτῷ ἔτει δεύτερον τὸ πάσχα 

6 ἐπιτελεῖν. τίνος οὖν χάριν. τούτοις ἑπόμεθα, οὗς δεινὴν πλάνην νοσεῖν ὡμολόγηται; 

δεύτερον γὰρ τὸ πάσχα ἐν ἑνὶ ἐνιαυτῷ οὐκ ἄν ποτε ποιεῖν ἀνεξόμεθα. ἀλλ᾽ εἰ καὶ ταῦτα 
μὴ προὔκειτο, τὴν ὑμετέραν ἀγχίνοιαν ἐχρῆν καὶ διὰ σπουδῆς καὶ δι᾽ εὐχῆς ἔχειν πάντοτε, 

ἐν μηδενὸς ὁμοιότητι τὸ καθαρὸν τῆς ὑμετέρας ψυχῆς κοινωνεῖν δοκεῖν ἀνθρώπων ἔθεσι 

παγκάκων. 

γ Πρὸς τούτοις κἀκεῖνο πάρεστι συνορᾶν, ὡς ἐν τηλικούτῳ πράγματι καὶ τοιαύτης 
8 θρησκείας ἑορτῇ διαφωνίαν ὑπάρχειν ἐστὶν ἀθέμιτον. μίαν γὰρ ἡμῖν τὴν τῆς ἡμετέρας 

ἐλευθερίας ἡμέραν τουτέστιν τὴν τοῦ ἁγιωτάτου πάθους ὁ ἡμέτερος παρέδωκε σωτήρ, 

μίαν εἶναι τὴν καθολικὴν αὐτοῦ ἐκκλησίαν βεβούληται, ἧς εἰ καὶ τὰ μάλιστα εἰς πολλούς 

τε καὶ διαφόρους τόπους τὰ μέρη διήρηται, ἀλλ᾽ ὅμως ἑνὶ πνεύματι τουτέστι τῷ θείῳ 

9 βουλήματι θάλπεται. λογισάσθω δὲ ἡ τῆς ὑμετέρας ὁσιότητος ἀγχίνοια ὅπως ἐστὶ 
δεινόν τε καὶ ἀπρεπὲς κατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἑτέρους μὲν ταῖς νηστείαις σχολάφειν, ἑτέρους 

δὲ συμπόσια ἐπιτελεῖν, καὶ μετὰ τὰς τοῦ πάσχα ἡμέρας ἄλλους μὲν ἐν ἑορταῖς καὶ ἀνέσεσιν 

ἐξετάφεσθαι, ἄλλους δὲ ταῖς ὡρισμέναις ἐκδεδόσθαι νηστείαις. διὰ τοῦτο γοῦν τῆς προση- 

κούσης ἐπανορθώσεως τυχεῖν καὶ πρὸς μίαν διατύπωσιν ἄγεσθαι τοῦτο ἡ θεία πρόνοια 

βούλεται, ὡς ἔγωγε ἅπαντας ἡγοῦμαι συνορᾶν. 

10 Ὅθεν ἐπειδὴ τοῦτο οὕτως ἐπανορθοῦσθαι προσῆκεν, ὡς μηδὲν μετὰ τῶν πατρο- 

κτόνων τε καὶ κυριοκτόνων ἐκείνων εἶναι κοινόν, ἔστι δὲ τάξις εὐπρεπής, ἣν ἅπασαι 

αἱ τῶν δυτικῶν τε καὶ μεσημβρινῶν καὶ ἀρκτῴων τῆς οἰκουμένης μερῶν παραφυλάττουσιν 

ἐκκλησίαι καί τινες τῶν κατὰ τὴν ἑῴαν τόπων, οὖ ἕνεκεν ἐπὶ τοῦ παρόντος καλῶς ἔχειν 

ἅπαντες ἡγήσαντο καὶ αὐτὸς δὲ τῇ ὑμετέρᾳ ἀγχινοίᾳ ἀρέσειν ὑπεσχόμην, ἵν᾽ ὅπερ δ᾽ 
ἂν κατὰ τὴν Ρωμαίων πόλιν ᾿Ιταλίαν τε καὶ ᾿Αφρικὴν ἅπασαν, Αἴγυπτον, Σπανίας, 

1 ΗΙΕΥ ἰδ ἄθγβει 8 Ζυβίβπα Ὀδζείομηθβί, ἄθσ δὺ8 ἄοσ Θοισις 465 Ῥείσαβ νοῃ ΑἸθχαμάσίθπ σαρει Ὑποθπί5 

Ῥοικαπηΐ ἰδὲ (Ὁβσοῃ. Ῥββοῖι. 5. 7 Ὠιπάᾶ,): ἀϊθ Τα άθῃ ξϑιθσέθπ ὑπίογ Ὀτηβϑίδπάθπ δι ἢ νοῦ ἄθσ Ταρυπάπεομί- 

Βἰοῖομθ ἀδ8 Ῥαββᾶῃ. Μρὶ. δίίοῃ Ἐρίρῃ. ἤδθσ. γο,χσ,θ (11, 244,268.) τοί. Ῥ] 656 1086 Ἐδθίμϑηξορα Ῥεὶ 

ἘυΒΘὈ δ βοϊθιηηϊζαξθ ραβοῦδα 8 (Μαὶ, Νονὰ Ῥαΐσγ. Β10]. ΤΥ, 214) 

Ἐύ5. ( 1 ΜΒΑ) ϑοῖεσγ, (ΜᾺ ΕῊΟ Ο) Ἰμοοά. (Α π 5 2) 6εὶ. (ἃ Ὁ ο) ΤῊ. 8. 56, το ἔστι ---- 5. 57, 6 κοινωνίαν 

δυο Ῥδὶ ϑοῖκύ. Ψ' 22,25---27 -- Θ01γ.2 (ΜΑ ΕἘῊΟ 6) 

τ ἐν» Επ8. (Υ̓ΜΒΑ) | ἔτει] ἔτι ΤᾺ. | δεύτερον -- αὐτοὺς Οεὶ. 2 οἱ --- ὡμολόγηνται ΕἘπ5. (1) ϑοκκτ. 

Ταβοᾶ. ΤῊ. τοῖς --- ὡμολογημένως ἔχουσιν 66]. [ νοσεῖν Σ» σε]. 3 γὰρ] γε ϑοκτ. [ἐν» Επ5. (Υ̓ΜΒΑ) [ 

ἐν ἑνὶ Σ» 5οῖισ. (4)Ὶ  383|4 καὶ μὴ ταῦτα “- ΤΆ. 4 καὶ: --- ἔχειν ἢ» 6ΕἸ]. (40) ἅ. Ἀ. ἱπ ἄθσ ψοσϊαρβθ, 8150 
ς ἱπιοσροϊίοσέ. [ δι᾽ » Τββοά, 5 μηδενὸς] μηδεμίᾳ. Ἐπ5. (Υ̓ἑΜΒΑ) | ὁμοιώματι ὙΒοοά. (Α:51.ν) [ ὁμοιό- 
τητι -ἰ- ἐκείνων (6]. | ἡμετέρας 5οτ, (ΜΕΒΙΟΘ) Ὑμοοά, (52) (6]. Η55. 1 δοκεῖν] δοκεῖ Τμεοά. (ἈἙῚ σεὶϊ. 

(Ρ2) ἢ δοκεῖν Θοῖκγ, ἢ δοκεῖν ἕπεσθαι Ἐπ5. (1) ϑοῖττ. (Μ2) ;» Ὑμβοᾶ. (86) | ἔθεσι] αἰσθήσει ΟΕ]. (4) 

7 πρὸς» Ἐπ5. Ἠδξ5. [ κἀκείνω ΤΆ. | τοιαύτῃ Επ5. (ΜΒΑ) Τμοοᾶ. (68) 8. ἀθέμιτον] ἀϑεώτατον Επ5. (1) 

ϑοῖες. | ἡμῖν] ἑορτὴν Ετ8. (Μ.ΒΑ} » ΤΒοοά, (Α) 9 τὴν Σ» Ἰμεοά. (ΝῚ1)) Οεὶ. το καὶ μίαν Ἐπ5. 
Ἠ59. | ἧς» Ο61. (40 106.) τὰ τε Ὁ» Επ5, ἢβ5. | μέρη] μέλη ΟΕ]. 1 διΐρηται] διΐρηνται Ἐπ5. (1) 

διεῖρκται ΘοΙσ. (Α) συνάγοιτο 66]. (4) | ἑνὶ] ἐν Ἐπ58. Ἠ55. Θοκγ. (Μ) Ὑμπβοάᾶ. (π5) ἐν ἑνὶ Τμοοά. (ΑΖ) σοὶ. 

12 δὲ] δὴ 661. ἡμετέρας ϑοῖκτ. (ΑΗ) 13 ἑτέρους --- τ4 ἡμέρας ;» Εὐ5. (Ν) ϑ8οῖκτ. (Η Ὁ] 14 ἐπιτελεῖν] 

τελεῖν 5οκτ. (ΜΕῸ) ἐπιτελεῖν οοΙτγ. δι τελεῖν (εἰ. (Η) ἐκτελεῖν ΤΙ. συντελεῖν Ἐπ5. ΤΗδοάᾶ, νρ]. 5. 55,11 

ἐν Ὁ» 8οῖκσ. Τπβοά. (Α10ν) ΤΆ. 13 ἐκδίδοσθαι (ΕἸ. 16 τοῦτο] ταῦτα 5οῖτ. (ΗΜ 1γ ἅπαντας 
ἡγοῦμαι συνορᾶν] ἀπαθῶς συνορῶ Ἐπ5. (1) ἀπαθῶς συνορῶ 80. (Μ2) [ ἡγοῦμαι 2» 50ετ. (ΜΒΉΟΘΟ) 

18 μετὰ - τοῦ ΕἘπ5. 19 ἐκείνων -{- ἔθνους Ἐὰ5. (Υ ΜΒ) ἔθους Ἐπ5. (Α}) | εἶναι ἡμῖν κοινόν (Ε}. (. 1.06.) 

νΕΊ. ΤἈρβοά. (2) ἡμῖν κοινὸν ( 6]. (40) εἶναι κοινωνόν ΤΆ. ] δὲ] τε Θοῖκτ.: 50[κσ.2 ((ἙΉ 6) ΤἸπεοά. (Απον) 

ΤᾺ. τις ϑοκτι: (Μξ τε καὶ Μὴ) το ζο ἅπασαι αἴ] ἅπασαι Επ5. (1) 50κτ1 20 τε» ϑ0ῖτγ.2 (6) 6εϊ. 

μὲν Θοκτ.2 (ΜΑἘῸ) | μερῶν τῆς οἰκουμένης “- Βοῖτ,3 φυλάττουσιν 6]. 21: αἱ ἐκκλησίαι Θο]κτ.1 νεῖ. Ζ. 20 

Ι καὶ] ἣν (οἱ. | τόπων - οὐ προσίενται 6 εἰ. [ οὗ] ὧν Επ8. (1) Θοῖκγιι Τμεοᾶ. Οεὶ. ΤῊ, 22 ὑμετέρᾳ] 

ἡμετέρᾳ Ἐπ5. (ΜΒΑ) ϑοικγ.: (Ὁ ἡ δὺ5 ὑ) 6εὶ. (Η) [ἀρέσκειν Ὑμεοά, (Απ) 661. ἀρέσιν 5οκτι (Μ) ΤᾺ. 
ἀρέσαι Θοκτῖ (4) 2223 δ᾽ ἂν] ἂν ϑ01σ τ (ΕΗΟΘΟ) Ὑδβοοᾶ. (ην) 23 τὴν - τῶν Επ5. (ΜΒΑ}] ϑοκτ.: 
(Α) Τμεοᾶ. (81.) [ τὲ πόλιν ΤᾺ. | τε!» Τπεοάᾶ, (Ὁ) ΤΆ. [ ᾿Αφρικὴν -᾿- καὶ Θοῖγ.3 [|| Σπανίαν Επ8. 
(ΔΕΒΑ) σε]. (Η το) “ἹΙσπανίας Θοῖστ (ΜΟΑῈ ΗΟΟ) ϑδοῖκτ. Τῃβοᾶ. (Α) 

τῷ 0 
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Βτίεἰ ΚΚαΐβον Κοπβίαπεϊηβ ἂὴ ἀϊ6 (σεπιοηδῃ ἅδοτ ἀϊε πἰοβηϊβοῖθη Βοϑ 1556 ζιτη Οβιεγίεσπιΐπ (1υπὶ 325). δ 7 

Γαλλίας, Βρεττανίας, Λιβύας, ὅλην Ἑλλάδα, ᾿Ασιανήν τε διοίκησιν καὶ Ποντικὴν καὶ 

Κιλικίαν μιᾷ καὶ συμφώνῳ φυλάττεται γνώμῃ, ἀσμένως τοῦτο καὶ ἡ ὑμετέρα προσδέξηται 
σύνεσις, λογιβομένη ὡς οὐ μόνον πλείων ἐστὶν ὁ τῶν κατὰ τοὺς προειρημένους τόπους 

ἐκκλησιῶν ἀριθμός, ἀλλὰ καὶ ὡς τοῦτο μάλιστα κοινῇ πάντας ὁσιώτατόν ἐστι βούλεσθαι 

ὅπερ καὶ ὁ ἀκριβὴς λόγος ἀπαιτεῖν δοκεῖ, καὶ οὐδεμίαν μετὰ τῆς ᾿Ιουδαίων ἐπιορκίας 

ἔχειν κοινωνίαν. ἵνα δὴ τὸ κεφαλαιωδέστατον συντόμως εἴπω, κοινῇ πάντων ἤρεσε 

κρίσει τὴν ἁγιωτάτην τοῦ πάσχα ἑορτὴν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συντελεῖσθαι. οὐδὲ γὰρ 

πρέπει ἐν τοσαύτῃ ἁγιότητι εἶναί τινα διαφοράν, καὶ κάλλιον ἕπεσθαι τῇ γνώμῃ ταύτῃ, 
ἐν ἧ οὐδεμία ἔσται ἀλλοτρίας πλάνης καὶ ἁμαρτήματος ἐπιμιξία. 

Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων ἀσμένως δέχεσθε τὴν οὐρανίαν χάριν καὶ θείαν ὡς 

ἀληθῶς ἐντολήν πᾶν γὰρ ὅ, τι δ᾽ ἂν ἐν τοῖς ἁγίοις τῶν ἐττισκόττων συνεδρίοις ττράττηται, 
τοῦτο πρὸς τὴν θείαν βούλησιν ἔχει τὴν ἀναφοράν. διὸ πᾶσι τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν 
ἀδελφοῖς ἐμφανίσαντες τὰ προγεγραμμένα, ἤδη καὶ τὸν προειρημένον λόγον καὶ τὴν 

παρατήρησιν τῆς ἁγιωτάτης ἡμέρας ὑποδέχεσθαί τε καὶ διατάττειν ὀφείλετε, ἵν᾿ ἐπειδὰν 

πρὸς τὴν πάλαι μοι ποθουμένην τῆς ὑμετέρας διαθέσεως ὄψιν ἀφίκωμαι, ἐν μιᾷ καὶ τῇ 

αὐτῇ ἡμέρᾳ τὴν ἁγίαν μεθ’ ὑμῶν ἑορτὴν ἐπιτελέσαι δυνηθῶ καὶ πιάντων ἕνεκεν μεθ᾽ ὑμῶν 

εὐδοκήσω, συνορῶν τὴν διαβολικὴν ὠμότητα ὑπὸ τῆς θείας δυνάμεως διὰ τῶν ἡμετέρων 

πράξεων ἀνῃρημένην, ἀκματούσης πανταχοῦ τῆς ὑμετέρας πίστεως καὶ εἰρήνης καὶ 

ὁμονοίας. ὁ θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξει, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί. 

Ζα τἰ νΕὶ. ἄθπ Βτγίϑξ ΚΚοπβίδημπβ δὴ ἀϊβδ ϑγποᾶθ νοῃ Ατ]θβ : Ορίαξὶ Ορϑσα Αρρ. Υ' (Ὁ5ΕῚ, 26,209,23 1): 

ϑδοοσγάοξασῃ ἱπαϊοίΐατα τὰ ἀδροί ΠΆΡΕΙ δὸ δὶ 1Ρ56 Τδοτιΐπυβ χεϑι ἄθηϑ ᾿πάϊοθῖ. ΝΙΠΙ απίτη Πἰοϑῦ ἢΠ15 δ] πα βαηξίτα 

νῈ] δἱϊυᾶ ἰυάϊοδια πὶϑὶ φυοᾶ ΟΕ γίβεὶ τπαρίβίοτο δυπὲ δαἀοοί, ἀπ Ττὶκ. 25 5. 54,4 14 δε Βυιθὲ ἰδ 

8150 8δῃ Βιβοῃὅξε ροβομσίθρθη. ΜΕ]. 5. 55,22; 57,12 

Ἐπ5. (Υ 1 ΜΒΑ) ϑ8οκγ. (ΜᾺ ἘΉῸ 6) Τμβοᾶ, (Α π 5 Ζ) 66]. (6 Ὁ 6) ΤΆ. 

5. 56,23 --- 5. 57,1 Ἰἰδβδὲ (1ε].: ᾿Ιταλίαν τε καὶ ᾿Αφρικὴν πᾶσαν Σιτανΐαν τε καὶ Γαλλίαν (-- καὶ ΑἸΜΈΡ1) 

Βρεττανίας, Αἴγυπτόν τε καὶ Λιβύας, Ἑλλάδα τε ὅλην ᾿Ασιανήν τε διοίκησιν 1 Γαλίαν ΟΕἸ. Ηδ858.  Βρετανίας 
Τμεοά. (ὈΕ) σεὶ. (αν) Τα. Βριττανίας Θοῖγι (Α) ὅτ. (ΕΠ 6.) ] Λιβύην ϑοῖϊκγ.τ (Δ ἘΉΗΟΟ6) Τποοά. (ΗΟ) 

σε]. (Η ΜΈΡω) Τῇ. | καὶ Ποντικὴν διοίκησιν κ΄’ ΤᾺ. 42 καὶ! - τῇ αὐτῇ 66]. φυλάττηται Ἐπ5. (ΗἸΠ.) 

5οκσ. (ΕΠ ΟΟ) Ὑπεδοᾶ. (Δη5 ΟΝ) φυλάττεσθαι ϑοῖκτ.2 3 ὧς οὐ] μὴ ϑοκτ.: | ὡς πλείων ϑο.ιτ.3 | 

πλεῖον Ἐυ5. ({Μ8)} ϑοῖκγ: (ΜΑΗΟ) Ὑμποοᾶ. (6) ΤᾺ. | ὁ τῶν » 5οΙτ.3 4 βουλεύεσθαι ΟΕ]. (Ρ6) 

5 ἀκριβὴς] εὐσεβὴς Ὑπεοά. (51,ν) [| ἀπαιτεῖν δοκεῖ λόγος “- 5οκτ.τ | λόγος] λογισμὸς Ὑπεοά. ΟΕ]. ΤᾺ. | 

καὶ οὐδεμίαν] τὸ μηδεμίαν 6]. 6 σχεῖν 66], ἔχει ΕἘπι5. (Η].) Θοῖκτι (Μὴ) Τβεοά. (Η. 52) κοινωνίαν ἔχειν 

ἐπιορκίας “- ΤᾺ, | δὴ] δὲ 5οϊκ’. (Ε) Ϊ τὸ κεφαλαιοδέστερον Ἐπ5. ({ΠΜΒ4Α) 6εῖϊ. (03) ΤᾺ. 8 τοιαύτῃ 

Β0Κα, [τινα ἢ» ΤῈ. 9 ἔσται] ἐστι Ευ8. (ΜΒ4) ὙΠεοά. (π52Ζ) (ΕἸ. το τούτων --- ἐχόντων] τούτων 

οὕτως θείᾳ κρίσει διὰ τῶν τοσούτων καὶ τηλικούτων ἁγίων ἐπισκότων διατυτωθέντων Οει. [ οὖν Σ» Θο[κτ, 

Τηεοὰ, ΤΆ. [ ἐχόντων] στοιχούντων ϑοῖιτ. (ΔἙΉΟΟ) ΤἈβοά. ΤΆ. [ δέχεσθαι Επ5. () ϑοῖκτ, (6) δέξασθαι 

ΤἈροά, (Ὁ) | οὐρανίαν] οὐράνιον Τπεοά. (εἰ. τοῦ θεοῦ Ἐπ5. (ΒΑ) || χάριν ;» Επ5. (1) ϑΘο]κγ. (ΜΕΉΘΕ) 

τι ὅ,τι] εἴτι Ἐπ. 55. [ δ᾽ ἂν] ἂν Ὑπεοά. (Ἀπ) | πράττονται Επ5, (ΜΒ) ἐπράχθη σε]. τ2 τὴν ἀναφορὰν 

ἔχει “- 6εὶ. 13 προγεγραμμένα] πεπραγμένα Ἐπυ5. (ΜΒΑῚ [ προειρημένον -[- τῆς καθολικῆς πίστεως 

σε]. ΤῈ. 14 ἁγιωτάτης - τοῦ πάσχα 6εἸ. ΤᾺ. | διατάττειν] διαπράττειν (ἀεὶ. (Ρο) 17 συνευδο- 

κήσω ϑοῖκσ, (Α) [| ἡμετέρων] ὑμετέρων Ἐπ5. Εἶθ. 66]. (ΑΤΡΚ[3 οοττ. δὰ ἧμετ.) 18 ἀκμαζούσης -Ἐ δὲ 

66]. | ὑμετέρας] ἡμετέρας Ἐπ5. 5. Τπεοά, (ε]. ΤΉ. το ὁμονοίας -[- εὐχαριστηρίους ὕμνους μεθ’ ὑμῶν 

ἀναπέμψω τῷ πανευεργέτῃ καὶ σωτῆρι θεῷ ΟεἸ]. 1 διαφυλάξοι Ἐπυ5. (1ΜΒΔ4) Ὑμεοά, (62) ϑοκτ. 

(ΕΟ) ἀ6]. (4 | ἀγαπητοὶ ἀδελφοί “- Ὑπεοοά. (Α) ἀεὶ. (0) [ ἀδελφοί -Ε μου Τπεοᾶ. (Η) (ε]. (4) 

Αἰδδπαβῖιβ 11]. 8 
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δ8 Ὀτκυπάς 27. 

ὐτκαμάς 27. 

Βείοῦ Καίβες Κομδβίδπίίηβ δὴ αἷς σειγείηδε νου ΝΙΚοιηεάίϊεῃ. 
(Χον.- 62. 325) 

Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ Νικομηδέων. 
1 Τὸν δεσπότην θεὸν δηλαδὴ καὶ σωτῆρα Χριστὸν ἀκριβῶς ἅπαντες ἴστε, ἀγαπητοὶ 

ἀδελφοί, πατέρα τε καὶ υἱὸν εἶναι, πτατέρα φημὶ ἄναρχον ἄνευ τέλους γονέα τοῦ αἰῶνος 
αὐτοῦ, υἱὸν δέ τοῦτ᾽ ἔστι τὴν τοῦ πατρὸς βούλησιν, ἥτις οὔτε δι᾽ ἐνθυμήσεώς τινος 

ἀνείληπται οὔτε πρὸς τὴν τῶν ἔργων αὐτοῦ τελεσιουργίαν διά τινος ἐξετητημένης ὕ 

οὐσίας κατελήφθη. ὃς γὰρ τοῦτο καὶ νοεῖ καὶ νοήσει, οὗτος ἕξει πρὸς ἅπαν τιμωρίας 

2 γένος ἀκάματον ὑπομονήν. ἀλλὰ γὰρ ὁ τοῦ θεοῦ υἱὸς Χριστὸς ὁ τῶν ἁπάντων δημι- 

ουργὸς καὶ τῆς ἀθανασίας αὐτῆς χορηγὸς ἐγεννήθη, ὅσον πρὸς τὴν πίστιν ἀνῆκεν ἧ 

πεπιστεύκαμεν, ἐγεννήθη --- μᾶλλον δὲ προῆλθεν αὐτὸς ὁ καὶ πάντοτε ἐν τῷ πατρὶ ὧν 
ἐπὶ τὴν τῶν ὑπ’ αὐτοῦ γεγενημένων διακόσμησιν --- ἐγεννήθη τοίνυν ἀμερίστῳ προε- 10 

λεύσει" ἡ γὰρ βούλησις ὁμοῦ καὶ τῷ οἰκητηρίῳ ἑαυτῆς ἐμττέπηγε καὶ ταῦθ᾽, ἅπερ δια- 
8 φόρου δέεται τημελείας, κατὰ τὴν ἑκάστου ποιότητα πράττει τε καὶ διοικεῖ. τί οὖν 

ἐστι μεταξὺ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ; οὐδὲν δηλαδή. αὕτη γὰρ ἡ τῶν πραγμάτων 
συμπλήρωσις αἰσθήσει παρείληφε τὸ τῆς βουλήσεως πρόσταγμα, οὐχὶ δὲ μερισθεῖσαν 

4 ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας τὴν βούλησιν διέστησεν. ὃ δὲ τούτοις ἕπεται" τίς ἐστιν, ὃς 10 

τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐμοῦ δεσπότου πάθος δι᾽ αἰδὼ μᾶλλον ἢ μωρίαν δέδιεν; ἄρ᾽ οὖν πάσχει 
τὸ θεῖον, ἐπτειδὰν ἡ τοῦ σεμνοῦ σώματος οἴκησις πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἰδίας ἁγιότητος 

ὁρμᾷ, ἢ ὑποπίπτει θίξει τὸ τοῦ σώματος ἐκκεχωρισμένον; ἄρ᾽ οὐχὶ διέστηκε τοῦθ᾽ ὅπερ 
᾿ ἐκ τῆς τοῦ σώματος ἀφήρηται ταπεινότητος; οὐχὶ δὲ φῶμεν, κἂν πρὸς θάνατον ἡ τῆς 

4 δ εὶ. Οπξεθοβ ἄἀβ ῥσχίδο. 1 2,5 (35,4) 168, 5δμῃθ ὑἀπίεπ τις. 34,398. (5..723,6) 

Απὰ. ἀθ ἄξογ. πιο. (ΒΕ ΚΕῚ ΘΟ]. 1Π1Π| Απβδηρ 1. (ἃ Ὁ 9) Ῥαγ. 

4 τὴν πδοβροίταρβθῃ Αἴὰ, (Ε) | οὔτε] οὐδὲ Ατῃ. (ΚΕ) 5 ἐξεζητημένος Αἰἴΐ. (ΒΕ) 8 τὴν 
(εἰ. (680) 1 ἀνῆκεν ;» Αἴδ. (Ε) 9 ὁ» ει. 11 αὐτῆς 6εὶ. 12 τημελείας] ἐπιμελείας Ἃεϊ. 

13 ἔστι - τι 6ε]. Ῥασ. καὶ] τοῦ σεὶ. Ῥαᾶσ, 1 καὶ -- τοῦ σε], [ αὐτὴ -ΞΞ ἰρϑὰ Ῥᾶσ, 14 μερισθεῖσα 
Αἴ, (εἰ. Η55. 16 πάθος ΗΙκ1.] ὀπαδὸς Αἴ. Ῥᾶτ. παιδὸς (εἰ. Η585. [ δέδειεν Αἴ. (ΚΕ) 17 οἴκησις 

- τ8 σώματος »» Αἴὰ. (ΒΕ) . 

ΡΆΥ. Οοπϑίαπεϊητβ Αὐρυβίαθ οί ο]οαθ δοοϊεϑῖδθ ΝΙοοιπβ ἀθηβίστῃ. 
Αοῖα οοπο, ἢ Ἰοπίπιιπι ἀσαπὶ οἱ ]Ποοῖ εἰ βαϊνδίογοιῃ ΟὨχίϑεσπι βαρ] Γ Ομλπθ5. σορηοβοί 5, αι] 6οιϊ 
οες, ἐγαΐγθβ, ραΐσγεπι εἰ ΔΙ ΤΙατη 6556, ραΐγεπι ἄἰοο δῃα ῥγίποὶρῖο δἰπθ ἔπε ροησγαίοσεσα βᾶ60}}} ἰρϑίαβ, 
ΙΝ 2.102 , - ΜΕ ἢ 

ΠΠ πὶ δυΐοτα, πος δὶ νοϊαπίαϊζεμη ραΐσίβ, απ86 πὲὺ ΡῈσ οορίἐδεϊοποπὶ 8] π8π| γοοθρίϑ. δβέ, 
πες δα ρογίθοξίομεμη ορογυτα ΡΥ 8]1}410δὯπὶ ΘΧαιϊδίζαση δυρβίδηϊζιτη ἀδργοῆοηβα αὶ. αυὶϊ δ 
οπΐτα Βοος οἱ ἱπίθ!]ορὶς οἱ ᾿π 6] χεγὶξ, ἰδία μα Ό] δα οἴηπα βοπτβ ῬΡΟΘΠδ6 1Π]8558}}16Ππ| ραίθη- 

2 τἴᾶπ|. 5εἄ εδηίπι εἰ Β]ὰ5 Οἢχίβί 8, ορίξαχ οπιπίυπι εἰ ἰρβίυβ ἰημιογέα αἰ8 ἀδίογ, βϑηϊειβ 
εβί, αυδηίαπι ρογίϊποί δᾶ βάδπιὶ ουἱΪ ογεα! ἀΐπηι5, παΐι5 οϑί, τηδρὶβ δυίΐομῃ Ῥγοσοβϑὶς ἰρ5ὲ χὰὶ 
οἱ ΒοΏρΡοΓ 1ἃ ρμαΐγο εββί, δα σοῃαβθοοσαίϊομθπι Π]ΟΓαπ, 4086 80 ἰρ8ο ἔδοΐβα βαῃηί. ρϑηϊξαβ οδϑὲ 
Ἰρίταγ ἱπάϊν!αιια ῥγοοδϑβίοπα; νο]απίδβ θηΐπ εἰ ἴῃ παρ᾽ 8.10 500 δίπηαὶ χα εϑὶ οἱ ἰδία, 4188 10 

8. ἀΐνοετϑθο ἱπάϊρεπί ουἱία, βεουπάμτῃ απίπβουίυδησα χφυδηξαίθπι δὲ δρὶς δὲ δαπαϊπίβίγαί. αὐυἱά 
ἰρίτατ } οϑὲ δι φυϊᾶ ἰηΐογ ἄθασα ραΐγετῃ δὲ Βίϊσπι} π1}1] ΟΣ] σοῦ; ἔρδα οηΐτι τογαπι Ῥ]οπϊϊαο 
56η511 80οορὶς νο]απίφε!β ργαβθοθρέυπι, ποη δυΐεπὶ αἰνβαπι Ἔχ ρδίγβ βυ ϑιδηΐία νοϊπηζαΐθπι 

4 ςερατανίί. αυοᾷ δαΐοπι ἰδία ββαυΐζυν, 4υΐβ ἐδὲ φὰὶ Ομγιβεϊ ταοὶ ἀουαϊπὶ βεαῦθχ ρὲ τονεγθη- 
ἰίατη πλδρῚ5 νῈὶ βιυλτϊαπα τοξογπιάδί ἢ ἰρίϊυσπα αι Ὠυτῆθη, ουπὶ νΘηΘΓ Ὁ115 ΟΟΓΡΟΙΪΒ 15 

Βαδι[αἰο δά σορηιοηθπὶ βῖιιαθ βαποι δ 185 τὲ, νῈ] ἰδοίαὶ βασοίαιὶ ΠΠπι4, πα ΠΟΓΡΟΓΘ ΒΌΡΟΓΙῈΒ 
οϑὲ ἢ πόηπα ἀἰϊδίαϊ μος, (φορά ΕΘ. σογροσῖβ μα π Πα δοϊαΐαπι Ἔϑὲ ἢ ποῃ δπΐθηὶ νἱνίπια5, [ἰοοὲ 
δα τηοτγίοπὶ δπίτηδα βίογια, οογρὰβ δαἀνοςανοιί 

10 4088 -Ξ- ἅπερ 6:] 4τὰ Μβ. οοσγ. θεῖν. 15 ποηδῃ Μί8, οοστσ. 1.08 17 (ᾳυοά 6. π. Βυτηϊαξο 

βοῦν. Βυτα αι Μ3. 



ΒηΐεΓ ΚΚαΐξεν κοπίδι πβ ἂη ἀἰε ΟΘεπιεῖπᾶς νορ ΝΙΚοτηεάϊδη (Νον.- 62. 325). δθ 

ψυχῆς εὔκλεια τὸ σῶμα προσκαλέσηται; τί τοίνυν ἐνταῦθα ἡ ἀβλαβής τε καὶ εἰλικρινὴς ὅ 

πίστις ἄξιον ἀμφιβολίας κατείληφεν; ἢ οὐχ ὁρᾶς ὅτι σεμνότατον σῶμα ὁ θεὸς ἐπελέξατο, 

δι’ οὗ τὰ τῆς πίστεως τεκμήρια καὶ τὰ τῆς οἰκείας ἀρετῆς ὑποδείγματα ἔμελλεν ἐμφανίφειν 

καὶ τὴν ἤδη συγκεχυμένην ὀλεθρίῳ πλάνῃ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπώλειαν ἀποσείσασθαι 
5 καινήν τε θρησκείας διδόναι διδασκαλίαν καὶ τῷ τῆς ἁγνείας ὑποδείγματι τὰς ἀναξίας 

τοῦ νοῦ πράξεις καθαίρειν, ἔπειτα δὲ τὴν μὲν τοῦ θανάτου βάσανον ἐκλύειν, τὰ δὲ τῆς 

ἀθανασίας ἔπαθλα προαναφωνεῖν; 

᾿Αλλ’ ὑμεῖς, οὗς λοιπὸν ἀδελφοὺς ἡ τῆς ἀγάπης κοινωνία εἰκότως ὑπ᾽ ἐμοῦ θ 

προσαγορεύεσθαι ποιεῖ, οὐκ ἀγνοεῖτέ με τὸν ὑμέτερον συνθεράποντα, οὐκ ἀγνοεῖτε 
10 τὸ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὀχύρωμα, οὗ τὴν φροντίδα γνησίως ἐπανήρημαι, καὶ δι᾽ 

οὗ τῶν ἡμετέρων ἐχθρῶν οὐ μόνον τὰ ὅπλα κατεμαχεσάμεθα, ἀλλὰ καὶ ζῶντας 

ἔτι τὴν ψυχὴν συνκαθείρξαμεν πρὸς τὸ τὴν τῆς φιλανθρωπίας ἀληθῆ πίστιν ἐκφάναι. 
ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τούτοις διὰ τὴν τῆς οἰκουμένης μάλιστα ἀνανέωσιν ἔχαιρον. ὅ 

καὶ γὰρ θαύματος ἦν ἄξιον ἀληθῶς ἔθνη τοσαῦτα εἰς ὁμόνοιαν ἐπαγαγεῖν, ἃ πρὸ 

15 βραχέος ἐλέγετο τὸν θεὸν ἀγνοεῖν. πλὴν τί ἔμελλε γινώσκειν τὰ ἔθνη ταῦτα, ἃ οὐδε- 

μίαν φιλονεικίας ἐπανήρηντο φροντίδα; τί οὖν νοεῖτε, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί, ὡς ὑμᾶς αὐτοὺς 

αἰτιῶμαι; Χριστιανοί ἐσμεν καὶ οἰκτρᾷ διαθέσει διχονοοῦμεν. αὕτη ἄρα ἐστὶν ἡ ἡμετέρα 8 

πίστις, αὕτη ἡ τοῦ ἁγιωτάτου νόμου διδασκαλία; ἀλλὰ τίς ἐστιν αἰτία δι᾽ ἣν ὁ τοῦ 

παρόντος κακοῦ ὄλεθρος ἐξεγήγερται; ὦ τῆς ἀτοπίας, ὦ μίσους ὑπερβολὴ πάσης ἀγανακ- 
50 τήσεως μέγεθος ὑπερβαίνουσα. τίς ἡ τοῦ λῃστηρίου τούτου ἀναπέφανται δεινότης, ἣ 

τὸν τοῦ θεοῦ υἱὸν ἀρνεῖται ἐξ ἀμερίστου τοῦ πατρὸς οὐσίας προεληλυθέναι; ἄρ᾽ οὐχὶ παν- 

ταχοῦ ἐστιν ὁ θεός, καίτοι γε τοῦτον πάντοτε παρεῖναι ἡμῖν αἰσθανόμεθα; ἄρ᾽ οὐχὶ διὰ 

τῆς τούτου δυνάμεως ἡ τῶν ὅλων συνέστηκεν εὐκοσμία, καίτοι γε τῆς τοῦ χωρισμοῦ 
διαστάσεως ἐστέρηται; 

ἢ. ΝΕ]. Ἐυδθρ Ῥσπι. ον. ΙΝ 12,6. 7 (170,4) 218. ΝΕἸ. τις. 34. 5. 73,1 5. 

Αἴ. (ΒΚ ἘΕῚ) 66ῖ]. (4 Ὁ ο) Ῥασ. 

4 συγκεχωσμένην Αἴ. (Β.) | ἀποσείεσθαι 66]. 6 δὲ] μὲν 66]. (4) Σ» 66]. ()ὺ το ἡμετέρας (εἰ. ἘΖ5. 

12 ψυχὴν] εἱρκτὴν 6ε!. (ο) [| συνκατείρξαμεν 66]. (ΔὉ 1.06.) καϑείρξαμεν Αἰ. (ΒΚ) (Ε]. (Ρ) 15 βραχέως 

Αἴ, (ΕΒ) | γινώσκειν ν παομρείταρεη νοπ 5Ρ. Ἠά. Αἰμ. (Ε) 16 ἐπανήρηνται Αἰῃ. τ7 οἰκτρᾷ] πιεάϊοοτί 

τ μετρίᾳ Ῥᾶγ. 20 ὑπερπαίουσα 6εϊ. 22 ὁ Ὁ» Αἴᾷ, (ΒΕ) 1 αἰσθόμεθα Αἴῃ. ᾿ 

αυἱά ἰριταγ Πὶο ἰπίδοβα εἰ βίποεστα Πάεβ ἀϊρηυτα ἀυθδιἑαϊΐοπα οσσαρανι ῦ} ΔῈ ποὸη νίᾶεβ, ὕ Ρατγ, 

αυοα νϑηθγα Ὀ1155ἰ ΠῚ τη ΟΟΥΡῸ5 ἄἀθη5 εἰθρὶί, ρεῦ αποά Βάρὶ ἀγρυτηθηία οἱ Ῥγορτγίδθ νἱγίε]β 
ΘΧθιῦρΙα τηϑηϊοδίαγε ἑαϊυγιβ Ἵϑβϑαί εἰ δ τ ΟΟηβατη ΘΧΙΤΙΔ11 Ἔσγόσγα Πυτηδηΐ ρβΘΠοσΪ5 ρΡογάϊ- 

Εἰομ πὶ ἜΧΡΘΙΘτα οἱ πονϑῖῃ το] ]ΒΊΟΠ15 ἄαγα ἀοοίγ! απ οἱ οαϑυ αι ΟΧΘΠΊΡΙΟ ἱπαΙρΉΟ5 τηθπεΐβ 

δοΐαβ Ἐχρύυσραία, ἀοϊπθ δυΐοπι τοῦθ σα] ἄθτ ἰογτηθηΐυσῃ ἀΙββοίνογε, ἱητηογί 815 Δαΐθιη 
Ῥγδοπηα ργοηυηίατα ἢ 564 νο5, 4105 ΔΠ|ὶ [Γαί ΓΘ 5 ΘΟΠΊΤΊ 10 ΟΔΤΙ 8 {15 τλοσὶϊο ῈΧ Τη6 ΔΡΡ6]]ασὶ 
ζαοϊζ, ποη Ἰρπογδίϊβ τῇρ νϑβϑί ΠῚ σΟΠΒΟΓν τη, ΠΟ ἰρπογαια νεϑίγαθ τι Πἰγῆθη 58] υὐ18, οὐΐι5 

Οὐγάτα ΠΡ ΘΠΊΕΙ βυβοθρὶ οἱ ΡῈΓ αυοά 1ΠΙΤΊ]ΟΟΓΌ ΤΙ ποΟβίΓΟΓΆΤΩ ΠΟΙ 501ΠΠπὶ 8ΓΙηα ἜΧΡΌΡΠΑνΙΠ5, 
864 οἰϊδπηὶ νῖνοβ δάμπις απίπιατη 1ΠΟ] ϑπη5. δα] τηδηϊοϑίπηᾶαπὶ νογάτη Πάθτη οἰἱοτηθπίίδο. 

10 564 6ρΡΌ ΒΌΡΕΓ 5 15 ἀοη15 ῥσορίογ γτοπονδϊίοποπ τη χῖπιθ οὐ ἷβ ἐθσγασαπι ρϑυΘΡΔΠ,. εἰδηίπι 7 
ἀϊρπαπι εγαὶ νΌγΘ ΠΊΙγα οι] ἴῃ σοποογαϊατη οὐ ροηΐεβ δἀᾶάαςοτο, συδὲ Ῥ10 δπίθ Ἰρηογατα 
ἄδαπι ἀἰσεραπίυγ. ἰάτηθη αὐ ΠαΡρεγεηΐ ἰδία ρβϑηΐθβ σορηοβοογο, 4186 ΠᾺ]184 πὶ σογίδγηϊηῖβ 
οὐσϑπῃ βυβοθρογαηί ἡ αὐἱὰ ἰρίξατ ᾿πἰ6116Ρ1115, 6 οὐ] ἐγαέγαβ πᾶπὶ νῸ5 Ρ5058 δοσυβο: (τ ϑ ἰαπὶ 
ΒΌΙΩΙ5 δὲ τιθαϊοοτὶ δἤθδοϊα ἀἸββεηἐϊτηιβ ὨὨδοοΐπα οϑὲ ποβδίγα 65, ἤδδθο βαποί βϑίτηδθ 16ρ]5 

16 ἀοοίτίπα 564 486 σαιι58 δβί, Ῥσγορίεῦ χυδῖηῃ Ῥγϑθβοη 5 τα] αχιτατα βυβοϊζαίαπι οὶ ἢ ὁ 
Βαρτεθτα, ο οὐϊαπι βαργα τηοάπιπι ΟΠπ]Ππὶ5 ἱπα!ρηδίϊοηβ τηϑρτ ἐπ ἀϊποπι σα ρογδηϑί απ86 ϑἐϊα5 
Ἰφἰγοοίη1 αἰγοοῖίδβ Ἔχει, χαδα Β]1.πὶ ἄδὶ ἀὈποραὶ ἐχ ᾿ηαϊν!ἄπα ραίτιβ ϑυ ϑίαπεϊα Ῥγοοθββῖββθ ἢ 
Ποηπ6 ὉΡΙαα6 οϑὲ ἄδυβ, οὐπὶ σογίβ ἰβί πὶ ΘΟΠΊΡΟΙ ΠΟΡΪ5 δἄθββο βεπεϊτηυβ" ΠΟΙΠῸ Ρ6Γ δἷτ8 
νἰγίαΐεπι οπληΐατι ἀδοογαΐίο οοπβίδί, σὰπὶ σογίθ βαραγαϊΐοηθ ἀβϑὶ ραιοπῖβ οαγϑαπί 9 

1ῖο ἰδτ ἀοπὶβ 1168: θοπίβ - - ἀγαθοῖς Ἐοβξοττηδηη 

“ν 

[5 ὁ) 

8" 



60 ὕτκυπᾶς 27. 

9 Μὴ οὖν ὑμῖν τι πέπρακται; ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καταμάθετε νῦν, ἀξιῶ, τὰς 

βασάνους τῆς παρούσης ἀλγηδόνος" ὁμολογητὰς ὑμᾶς εἶναι τούτου ἐπηγγέλλεσθε ὃν 

(θεὸν) εἶναι ἀρνεῖσθε, τοῦθ᾽ ὑμᾶς τοῦ πανώλου διδασκάλου πείθοντος, ἱκετεύω, 

τίς ἐστιν ὁ ταῦτα διδάξας οὕτως ἄκακον πλῆθος; Εὐσέβιος δηλαδὴ ὁ τῆς τυραννικῆς 

ὠμότητος συμμύστης. ὅτι γὰρ πανταχοῦ τοῦ τυράννου γεγένηται πρόσφυξ, πολλαχόθεν ὅ 

ἔστι συνορᾶν. τοῦτο μὲν γὰρ αἱ τῶν ἐπισκόπων σφαγαὶ διαμαρτύρονται, ἀλλὰ τῶν 
ἀληθῶς ἐπισκόπων, τοῦτο δὲ ἡ χαλετωτάτη τῶν Χριστιανῶν ἐκδίωξις διαρρήδην βοᾷ. 

10 οὐδὲν γὰρ περὶ τῶν εἰς ἐμὲ γεγενημένων ὕβρεων νῦν ἐρῶ, δι’ ὧν, ὅτε μάλιστα αἱ τῶν 

ἐναντίων μερῶν ἐπραγματεύσαντο συνδρομαί, οὗτος καὶ ὀφθαλμοὺς κατασκόπους ὑπέ- 

11 πέμπε κατ᾽ ἐμοῦ καὶ μόνον οὐκ ἐνόπλους τῷ τυράννῳ συνεισέφερεν ὑπουργίας. μηδ᾽ 10 

ἐμέ τις οἰέσθω εἶναι πρὸς τὴν τούτων ἀπόδειξιν ἀπαράσκευον. ἔλεγχος γάρ ἐστιν ἀκριβής, 
ὅτι τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς διακόνους τοὺς Εὐσεβίῳ παρεπομένους φανερῶς ὑπ᾽ 

ἐμοῦ συνειλῆφθαι συνέστηκεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν παρίημι, ἃ νῦν οὐκ ἀγανακτήσεως ἕνεκεν, 

ἀλλ᾽ εἰς ἐκείνων αἰσχύνην ὑπ᾽ ἐμοῦ προενήνεκται. ἐκεῖνο μόνον δέδια, ἐκεῖνο διαλογίφομαι, 

ὅτι ὑμᾶς ὁρῶ πρὸς τὴν τοῦ ἐγκλήματος καλεῖσθαι κοινωνίαν, διὰ γὰρ τῆς Εὐσεβίου 

19 ἀγωγῆς τε καὶ διαστροφῆς συνείδησιν τῆς ἀληθείας κεχωρισμένην ἀνειλήφατε. ἀλλ᾽ 
ἔστιν οὐ βραδεῖα θεραπεία, εἴ γε ἐπίσκοπον πιστόν τε καὶ ἀκέραιον νῦν γοῦν λαβόντες 
πρὸς τὸν θεὸν ἀπίδητε, ὅπερ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐν ὑμῖν ἐστι καὶ πάλαι ἐχρῆν τῆς ὑμετέρας 

ΓΞ" 5 

48. ΝΒΕΟΒ βείποσ Νίθδοσίαρθ 8πὶ Βοβροσιβ βομίοϊεία Τἰοϊηϊα5 Ἐπιβο Ὁ νοπ ΝΙΚομηθάϊθη 415 σεβαπάξεῃ Ζὰ ζοη- 

βιαπίία: Ψιία Οοπδίαπεϊπὶ σοά. ΔΑπρεῖο. ἃ οὶ Ῥμιοβίοσρίυ5 (ε. ΒΙ462Ζ) 5. 18ο, τ6 Σ7 Ἐπ56 85 

ΝΘΟΒΙΟΙΡοσ ἰδὲ Αππρμίοι: Αἴμβπ. ΑΡΟ]. ο. Ατίδπ, 7 (1 129 ΕἾ), ϑοῖσ, 1 14.1 (97,10), 50Ζ. 1 21,5 (95,3). 

ΙΠτό,2 (155,5). ΕΘ 5ὲ 8130 βόοι αὐρεβαίζε, παοῖ ῬΑΪ]οβέ. 1 τὸ (11,7) ἀτεὶ Μομδέβ πβὸὴ Νίοδθα 

Αἴ. (ΒΚ ἘΕ) (61.3111 Απρδηρ . (8 Ὁ 0) Ῥασ. Ὁ 4 τίς ἐστιν: ΤΕΞΟά, Ὦ. 6.1 20,1 (Δ. 82) Ο81.:111,22 (α ΒΟ) ΤῊ. 

τ ἡμῖν (6]. (46) ] ὦ ἀγαπητοὶ Αἰᾷ. (ΚΕ) 6εὶ. (ΠΡ) 3 (θεὸν, ΗΠ. 4 διδάξας ταῦτα “«- ΑἸ. 

(ΒΚ) 1 ὁ:;» (61... - ς“ ἐγένετο ΤΙ. [| πρόσφυξ] προσφυλάξ 6 61.: 66].2. [| πανταχόθεν (1.2 (ΑΤΌὸ 1,06.) 

πάντοθεν (ε].2 (Ι Ὁ] 6 γὰρ » 66]. ] αἱ -ἰ-ἰ Τανταχοῦ ΤΕ. 8 περὶ » 6ε].: (Α100) σεἰ.2 τῶν -" περὶ 
τῶν 6ὉΕ].2 (ΗΡ) | διαγεγενημένων ΤῊ. | ὕβρεων] παρ’ αὐτοῦ 6ε].: ὅτε] ὅτι Τμεοᾷ. (6].3 Ηβ5. Τῇ. 

9 μερῶν - καϑ' ἡμῶν 6ε].: [ ἐπραγματεύοντο ΟΕ].: οὐτο ἔπεμπε Ἰμεοά, (452) Ο6].: ἔπεμψε 
Ἰπεοά. (π) ΤῊ. το ὑπουργίας] λειτουργίας Αἴ. (ΒΙΩ) | ὑπουργίας -Ε αὐτῷ χάριν 6]. 12 τοὺς 

» 6ε1.2} παραπεμτομένους Οε].: 13 παρίημι ἃ] παρ᾽ ἡμῶν δ6]1.: τ4 αἰσχύνην ἐκείνων “αὶ (1.1 } 
ὑπ᾽ ἐμοῦ ;» 6]. προσενήνεκται ΤᾺ. | ἐκεῖνοι -[- δὲ 6 6].1 (4.1) ΤᾺ, [ δέδια ἐκεῖνο Σ» ΤΏ. 15 ὁρῶ - καὶ 

ΤΆ. 1 τοῦ Ὁ» ΤΕ. 16 διαγωγῆς 6 6].: [ κεχωρισμένην τῆς ἀληθείας “- Ὁ6].: | εἰλήφατε Τμοοά, (τε].: ΤᾺ, 

18 τὸν Ὁ» Ὁε].1 ] καὶ] ὅπερ καὶ Τπεοά. (2) ὃ καὶ Τμεοά. (π5) Οε1.1 ἡμετέρας (ε].: (630) 61. (Ρ3) ΤᾺ, 

9 Νυχι ἰριίαῦ νοῦ ὶβ δι αυϊά δοίτπὶ οϑὶ ἡ ὁ ἀϊθοὶ! ἐγαίτοβ, οομδίἄθγαϊα τηοᾶο, ἄδρίεοοσ, 

ἰοτπιοπία Ῥγαθβθπίῖβ ἀΟ]ΟΥΙ5: σοηἤθββοῦεθ νῸ5 6558 ἰβ[{π5 ργοτηϊ θα ΐβ, απθ τῇ ε5586 ἀθπεραί!β, 
ἴῃ Ποὺ νοδἱβ ἀοοίοτθ ροσβϑυαδάθηΐθ ἴῃ πη ]Ρ5 ρογάϊξο, ΒΌΡΡΙΪοΟ, 415 εδὲ αὶ ἰδία ἀοοιτ [ἴα 
βἰπηρ οθπλ τπιυ] ἰἰυ ἀ]ποπὶ ἘΠΒΘΌΪ5 50 Π]οοὲ, χαΐ ὑγγαηηίοδα ογαο ταἰ15 σοηβοῖα5 οδί. αυοὰ 
Θηἷπὶ Ι΄ ὰς ἐγταηπί ἔϑοίτιβ δϑέ ΟΠ16Πη5, εχ πιὰ 15 ἐδ ρογνί ἄθγθ. ἰδπὶ επὶπι σδ 65 ΘΡΙΒΟΟΡΟΓΠΙ 5 
ἰαβέδῃηζΓ, 564 νΈΓΘ ΟΡ ΒΟΟρΡΟΓΌΠΊ, α8πὶ βϑαθν ββίτηα ΟΠ γίϑιἰαποσαση Ῥογβθουτϊο τηδπιξοβίθ 

10 οἰατηδί. Π1Π1] Ἔπίτῃ 48 180 115 1η τὴΒ ᾿Π᾿ αΓΠ15 τη 0 4168Π1, Ρ6Γ 4.8.5, ΟἸΤΩ τηᾶ χίῖτη6 Δ νογβδ 
Ῥαγέϊατῃ εϑεϊπανογιπέ σΟΠΟΌΓΒΙΟΠΘΒ, ἰδΐθ οἱ οοῦ]οβ βρεουϊαίογεβ οοπίσγα πιῈὲ βυιυ ἰεραὶ οἵ 

11 ρϑθηθ οἰΐατιῃ αγιπαία ἔγγαηπο τηϊηϊϑίογία οοπίογεραϊς. ΠΘΟ τη6 αυϊάαπὶ 6556 δι γοίαγ δά 
ἰδίοταισι ργοαϊ οηθσῃ ἱπρατγαΐαηι; ἀρ ατηθα 1 ΘΠΪΓα 500 1116 οβί, φυοα ῥγοϑθυνίεγοβ οἱ ἀΐδοοποϑβ 10 
ααἱ ἘπΒΘ Ια πὶ δἀβεαμθθαπίαγ, πηδη ἴδθϑίβ ἃ ΤΠ 6 ΘΟΙΏΡΓΘΠΏΒΟΒ 6556 οοπδβίδξ., β6α 1σία αυϊάθηι ῥγαθ- 
ἰογπλϊεῖο, 4886 πο ποη ἱπαἰρηδίϊομβ σϑῖιβα, βαά δα ΠΠ]ογαπα σοηζαβίοποπι 8, πλ6 ῥγοίαία βυμί; 

1Ππἃ φαίοπι βοίππῃ ἰΐτηθο, 1Ππ4 οορίίο, απο νοβ ν]ἄάθο δᾶ οσίτηίπῖβ νοσαγὶ οοσητπ απίοποῖη: 

δῖ ῬῈΓ ἘΌΒΘΌΪ σοπνθγβαι]οποιῃ δὲ ῬΟγν γβ ΟΠ ΠΊ σοηβοϊθ 8 πὶ Θαβοορ βι15 ἃ νουαίο 56ρα- 
12. ταῖΐδτῃ. 564 οβδὲ πο ἰδγάμπι το] τη, 51 ορίβοοραπι άἀδίομι εἰ ἰπίθρτατη νοὶ πῦμο 80οὶ- 1δ 

ΤΙ ΟΟΙΈΡΣΘΒΒΟΒ Μ8. ΟΟΥΓΡ, Θοῦν,, νΕ]. στ. 12 Ῥγοϊαίβ ϑοῦν. ργοραΐα Μ8. 14 νοσχίζαϊε ϑοῖῦν, νατϊθίαία Μ5. 



Βτίο Κζαίξει οηπϑίαπεϊπβ ἂπ ἀϊθ Οσειηείηἀθ νοπ ΝΙΚομιεάϊςη (Νον. - 6Ζ. 3325). 6Ὶ 

κρίσεως ἠρτῆσθαι, εἰ μὴ ὁ προειρημένος Εὐσέβιος {σὺν δίνῃ τῶν συναγομένων αὐτῷ 

ἐνταῦθα ἐληλύθει καὶ τὴν τῆς τάξεως ὀρθότητα ἀναισχύντως συνετεταράχει. 

᾿Αλλ’ ἐπειδὴ περὶ αὐτοῦ τοῦ Εὐσεβίου πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην ὀλίγα προσῆκε 18 

φράσαι, μέμνηται ἡ ὑμετέρα ἀνεξικακία ἐπὶ τῆς Νικαέων πόλεως γεγενῆσθαι σύνοδον, 

5 ἢ καὶ αὐτὸς ἐγὼ πρεπόντως τῇ τῆς ἐμῆς συνειδήσεως λατρείᾳ πταρήμην, οὐδὲν ἕτερον 

βουλόμενος ἢ ὁμόνοιαν ἅπασιν ἐργάσασθαι καὶ πρὸ πάντων ἐλέγξαι τε καὶ ἀποσείσασθαι 
τὸ πρᾶγμα τοῦτο, ὃ τὴν μὲν ἀρχὴν εἰλήφει διὰ τῆς ᾿Αρείου τοῦ ᾿Αλεξανδρέως ἀπονοίας, 

ἰσχυροποιεῖτο δὲ παραχρῆμα διὰ τῆς Εὐσεβίου ἀτόπου τε καὶ ὀλεθρίας σπουδῆς. ἀλλ᾽ 14 

αὐτὸς οὗτος Εὐσέβιος, προσφιλέστατοι καὶ τιμιώτατοι, μεθ᾽ ὅσης νομίζετε συνδρομῆς ἅτε 

10 δὴ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτῆς ἡττώμενος, μεθ᾽ ὅσης δὲ αἰσχύνης τῇ πανταχόθεν ἐληλεγ- 

μένῃ ψευδολογίᾳ συνίστατο, ὑποπέμτπων μέν μοι διαφόρους τοὺς ἀξιοῦντας ὑπὲρ αὐτοῦ, 

ἐξαιτούμενος δὲ παρ᾽ ἐμοῦ συμμαχίαν τινά, ὅπως μὴ ἐπὶ τοσούτῳ ἐλεγχθεὶς πλημμελήματι 
τῆς ὑπαρχούσης αὐτῷ τιμῆς ἐκβάλλοιτο; μάρτυς ἐστί μοι τούτου ὁ θεὸς αὐτός, ὃς ἐμοί τε 

καὶ ὑμῖν φιλαγάθως ἐπιμένοι, ἐπεὶ καὶ ἐμὲ ἐκεῖνος περιέτρεψε καὶ ἀπρεπῶς ὑφήρπασεν, ὃ 

16 καὶ ὑμεῖς ἐπιγνώσεσθε. πάντα: μὲν γὰρ ἐπράχθη τότε, καθὼς αὐτὸς ἐπόθει πᾶν ὁτιοῦν 

κακὸν ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ διανοίας ἀποκρυπτόμενος. 

τι ὑπὲρ αὐτοῦ: τ Ἐπ56Ρ 12 πλημμελήματι ἅ. 1. πίοτοι ζυηρ ἄδ5. Ατίτπς 

Αἰὰ. (ΒΚ ΕΠ) Ὑμεοά. (ἃ π 5 2) σε]. (4 Ὁ ὁ) (1.2 (ἃ Ὁ ο)ὴ ΤᾺ. Ῥᾶζ. 

1 (σὺνν δίνῃ Ῥατ. 142. δεινῇ Αἰμ. (Β) 661.1 661. (Π}ΊΜΈΡΕ 1,96.) ΤᾺ. δεινή 6 61.3 (Ρ}) δεῖν’ ἢ Αἴπ. (ΚΕ) 
δεῖν ἡ Αἰῃ. (ΒΕ) κοινῆ 6ε].: (Ρ8) δεινῶς Τπεοᾶ. (Π5 2) δηνῶς Τμεοᾶ, (Δ) δεινῶν (6}.2 (4ὴ ἢ δεῖνα ἃ. 

Ἐά. νου Ἠά. 465 τό. Τ1πάϊ5. Αἰμ. (Β) [ τῶν -- τότε Τπεοᾷ. (52) (6]1.: (0 1.06.) ΤᾺ. - τε Ὑποοά, (π5) 

(61... (5) [ τῶν] τότε 66].2 1.96. [| συναγομένων] συλλαβομένων ΤΗβοάᾶ. (ε].3 0 61.: ΤΙι. 1.06. ] αὐτῷ] 
αὐτῶν (61. (60) | αὐτῷ -Ἑ προαιρέσει 661. 42 ἀνεταισχύντως Αἰ. (Ε) | συνετεταράχει Βα]ΐοτοιβ συνε- 

πεπράχει 4116 Η55. (ΑΛ ρπιθπε! νεῖ. 5. 62, 3. 5) 3. ἐπειδήπερ ΤῊ. | τοῦ αὐτοῦ «. (6].: τοῦ] τούτου 

ΤΠοοά. (Δ) ΤΙ, 4 φράσαι -ἰ μακροθύμως ἀκούσατε ὅε].: [ σύνοδον -"- ἐπισκόπων (61: 6 πρό -ἰ γε 

Τμροά, (Ἀπ) ΤᾺ. [τε ;» Οεῖ.σ γ ᾿Αρείου -Ε τῆς ΤῊ. 8 ἰσχυροποίητο Τμεοά, (μ 6 Ῥατπι.) ΤᾺ. | ὀλεθρίου 
Τῇ. 9 νομίψεται Τμεοά. (Α 6) (ε1.1 ([3) (1.5 (53) Τὰ. τούι: ἐληλεγμένη] ἐλεγχομένη Τῇ. τ: ψευδολογία 

-Έ αὐτοῦ 6ε].. | συνίσταται (6}.: | μέν μοι] μέντοι σΕ].: (Η) ΤᾺ, [ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀξιοῦντας “- (6].1 

13 ἐκβάλλοιτο] ἐκπέσοι ΔΡῈΥ νὸσ τιμῆς σε]. | τούτου] τούτων (ε61.: [| αὐτὸς ὁ θεός «- 6ε].: 

14 ἐπεὶ] ὅτι (6].: 1 ἐμὲ αὐτὸς ἐκεῖνος Εὐσέβιος (6].; 1 ὑφήρπασεν -[- ἀλλ᾽ ἡ θεία με πρόνοια ἐπὶ τὴν 
ἀληθεστάτην αὐτῆς ὁδὸν ἐπανήγαγεν σ6].: τΆ ὑμεῖς -Ε ἐπέγνωτε καὶ 6ε].1 μὲν ;» ΑἕΒ (Ε) | ἐπράχθη 
τότε] ἐπράχθη παρ᾽ αὐτοῦ τότε Εὐσεβίου τοῦ ἀνοδίου λέγω Ο(61.: (Ατ0) | ἐπετόθει Το. (8) 6εἰ.: (Η) 

Ι ἐπόθει] ἐφάνη ποθῶν ΤῊ. 1 αὐτοῦ (61.: τό ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ διανοίας] ἐν ἑαυτῷ ΤῊ. 

Ῥἱεπέρβ δα ἄθυτῃ τεϑρίοἰϑίῖβ, αποά ἴῃ Ῥγαθβαπίϊ ἴῃ ν ΟΡ ἱ5 εϑί εἰ 1άτὴ ῥγϊ ἀθπὶ ορογίθθαὶ ἃ νεβϑίσο Ῥασγ. 
Ῥϑηάᾶογα πιάϊοϊο, πἰϑὶ ργαβαϊοίεβ Επβε᾽α5 σαπὶ ἐυγθαϊοηΐα πλα]εἰ πα ϊπη6 δογάστη αι δπιτὴ βθααθ- 
Ῥαῃέαγ, ἢυσ φρογνθηϊββοὲ εἰ ογάϊηϊ5 τϑοϊπᾶϊποπι ἱτιρυεηΐογ σοπίυγραββεί, 

Θεά αποπίαπι ἀδ 'ρβὸ Ευβορίο δᾶ νεβίγαπι σαγιξαίθη ραῦοα ορογίεί αἀἴσογο, πιουηίηῖ 18 
νοβίγα ραϊοπεϊα ἴῃ Νίοαθηδ οἰν ἑαΐς ξαοξαπι 6558 σοπουτη, σΠΠ1 δὲ 'Ρ56 ΘρῸὸ ἀδοοπέεν δάἄθγαιι 
βούν!ταΐθ σοηβοϊθητία8 π]θᾶ8 ὨΪΠ1] δἰζεσατα ν ἢ 5 συδτὰ σοποογ18π| Οπλη 5 ΟΡογασὶ οἱ δηΐα 
οτηηἶα σομνίηοογο οἱ Π8ὴς σδιβ8πὶ ἄβραι]οτο, 4.86 ἰπἰζυτη αὐἱάδπι σαρογαὲ ρὸγ Ατ τ] ΑἸαχαπάτγιηὶ 
ἰπβοϊθηξίδτη, σοηγορογαίβ δϑὲ δυΐθτῃ βίαι ῬῈΓ ἘΠ 5ΘΌΪ ἢαρτιϊοδαιι εἕ Ῥαγηϊοίοβατηι ξοϑίπδ- 
ἘΙΟΠΘΠΊ. 564 ἰδίβ 'ρ56 Ἐτιβθῖυβ, δι, Οἰββίτηὶ δὲ σαι ββίστηὶ, σατα συδηΐα ραΐδιβ σοπουτβίοηα, 14 

10 απ πμο 80 'ρϑᾶ σοῃβοίθηςα νἱποθρδίαγ, οὑπὶ αυδηΐα δαίθιῃ σοηξιβίοπς ππᾶάϊαᾳαθ σοηνιοίατη. 

α]ϑ] οααίατη ἀοίοηαθθϑΐξ, βι τ ἐθη5. ααϊάοχῃ τα]] ἄϊνογϑθοβ Ῥγοὸ ἴρϑο βυρρ!οαπέθβ, ροβίυϊδιβ 
αὐΐοτ 6Χ 1η6 Δ]]αυἱᾶ δ Χ1}}1, ααδίθπτιιβ ν6] ἴῃ ἰαηΐο σοηνοίτβ ἀο!οσῖο {ποπν οἰοίϊδέυτ Πποπότα 
αποηὴ ΠΑΡορ δὶ ἢ [6515 τ] δϑὲ ἴῃ Ποὺ ἀθι15 'ρ56, αἱ τη εἴ νοδβ Ῥοηΐρπη5 ροστηδποαΐ, αποηΐδπι 
εἰ π|ὲ 16 ρογνθγεῖ οἱ ᾿πδοθηΐογ βρερα, φιοα οἱ γοβ σορῃοβοθίϊβ. οὐπμηΐα δηΐσα ἔσπο δοία 

16 δΒιπηΐ, βἰσπὲ ἱρ86 ἀβϑι ἀογαραΐ, οἵὔηθ πο! ροῖ τηαΐαπι ἴῃ σὰ8 πιοπίθ αἰρβοοπάεῃβ. 

σι 

7 ςοεροϑζαΐ Μβ, 12 τὰ τ αυαίοπηυβ [ἰδὲ ΚΊοβέθστπδημ Παοτηΐηϊι5 | {(Π0Ὲ ϑοῖν. 



69 ὑτκυπάς 27. 

1ῦ ᾿Αλλὰ πρώην, ἵνα τὰ λοιπὰ τῆς τούτου σκαιότητος παρῶ, τί μάλιστα μετὰ Θεογνίον, 

ὃν τῆς ἀνοίας ἔχει κοινωνόν, διεπράξατο, ἀκούσατε, παρακαλῶ. ᾿Αλεξανδρέας τινὰς 

τῆς ἡμετέρας πίστεως ἀναχωρήσαντας ἐνταῦθα κεκελεύκειν ἀποσταλῆναι, ἐπειδὴ διὰ 
16 τῆς τούτων ὑπηρεσίας ὁ τῆς διχονοίας ἠγείρετο πυρσός. ἀλλ᾽ οὗτοι οἱ καλοί τε καὶ 

ἀγαθοὶ ἐπίσκοποι, οὗς ἅπαξ ἡ τῆς συνόδου ἀλήθεια πρὸς μετάνοιαν τετηρήκει, οὐ μόνον ὁ 

ἐκείνους ὑπεδέξαντο καὶ παρ᾽ ἑαυτοῖς ἠσφαλίσαντο, ἀλλὰ καὶ ἐκοινώνησαν αὐτοῖς τῆς 
τῶν τρόπων κακοηθείας. διὸ τοῦτο περὶ τοὺς ἀχαρίστους τούτους ἔκρινα πρᾶξαι" 

17 ἁρπαγέντας γὰρ αὐτοὺς ἐκέλευσα ὡς πορρωτάτω ἐξορισθῆναι. νῦν ὑμέτερόν ἐστι πρὸς 
τὸν θεὸν ἐκείνῃ τῇ πίστει βλέπειν, ἣ πάντοτε καὶ γεγενῆσθαι συνέστηκε καὶ εἶναι πρέπει, 

καὶ διαπράξασθαι οὕτως, ἵνα ἐπισκόπους ἁγνούς τε καὶ ὀρθοδόξους καὶ φιλανθρώπους 10 

ἔχοντες χαίρωμεν εἴ τις δὲ ἢ πρός μνήμην τῶν λυμεώνων ἐκείνων ἢ πρὸς ἔπαινον ἀπρο- 
νοήτως ἐξαφθῆναι τολμήσει παραχρῆμα τῆς ἰδίας τόλμης διὰ τῆς τοῦ θεράποντος τοῦ 
θεοῦ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐμοῦ ἐνεργείας ἀνασταλήσεται. ὁ θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξει, ἀδελφοὶ ἀγα- 

πητοί. 

2 Νυγ Ατίυβ, ϑεουπᾶμπβ παπᾶ ὙΠεοπαβ Ἰὄηποη ρεοτηεἰϊπὶ βοῖὶπ, ΑἾ30 ἰδὲ Ατῖιβ πἰομὲ βοξογὲ πδοβ ΠΙγείθη νοῦ- 

Ῥαμππξ ψοσγάθπ (ϑο ῬΏΠοβέ, 1 906; 11,15) 5 ὍϊΪ6 Βίϑομβδίθ β’πάᾶ Ἐπ86ὴ υπᾶ Τμδορηὶοα ἰ Ὁ ϊδ6 'ππθπ 

Όΐβ ζὰσ Ὁπέογβομτξ 465. Απαίδοπηβ βερβοῦεθμς Ἐτίϑὲ ΒάΡοπ αἷθ Ῥεϊάθῃ πίοιιε ἱππορεμαέεπ, νἰθιτηθησ ταὶ ἄθπ 

ἘπκΙκοπιτηπἰζίοσίοπ νου θησί 8 ΥΕΙ. Βίθγζιι ῬμΙοβέ. 111. τᾶ. 1Ὁ. (128.). ῬΒΙοβέ, 1 Ὁ (12,26) θογίομπίθε 

ΟΠ Οἰπὲσ Ψεραπησηρ ΠΟ (]]116π. 

Αἴ, (ΒΚ ἘΕῚὴ Τηροά. (ἀ πὶ 5 2) Οε].1 (ἃ Ὁ ὁ) Οε].32 (4 Ὁ ο) ΤῊ. Ῥαγ. 

1 τούτου] αὐτοῦ ΤΒεοά. (πη) (61... (Αἡ || σκαιότητος τούτου ““ ΤᾺ. ] Θεογονίου ΤΒεοά. (ΔΠ5Π ΕῚ 

Θεογνίδος Τμεοά. (Ν) [ ἀνοίας] ἀνοσίας αὐτοῦ προαιρέσεως Ὁ 1.1 4 ὁ τῆς » σε]. 5 τῆς συνόδου 

ἡ ἀλήθεια ““α Ὑμεοά, (4.3) ΤΆ. 6 ὑπεδέξαντο] ἐδέξαντο Ὑπεοά. (6].: οὐκ ἐδέξαντο ΤᾺ, | ἐδέξαντο 
ἐκείνους “-“ Ὁ 6].: 7 διὸ] διὰ ἸΤπεοοά. (ΑΝ 2) ΤΆ. 8 γὰρ »ΤΙΕ. | ἡμέτερον 6 ε].: (00) (6].2 (02) 

ο ἢ] ἢ σε1.: 6 8].3] γεγενῆσθαι -[- καὶ ΑΕ, ( ε].2 (Ὁ) ] συνέστηκε] συνεστηκέναι (ε].2 (Ὁ) ὑμᾶς (εἸ.- [ συνέσ- 

τηκε καὶ εἶναι] συνεστηκέναι Αἴῃ. (Κ) το ἵνα] ζὼς) Τμοοά. (81. Ῥαστῃ.) Σ» Αἴ. Τμεοά. (Απϑν) Ὁ Ε].3 

ΗΞ55. ΤῊ. τι χαίρομεν Αἰ. (Ε) Τμοοά. ΤᾺ. | ἢ » Ἰμεοά, (ε].: ΤᾺ. | μνήμην] λύμην Δέμ. (ΒΚ) | 
λυμεώνων] λυμαινομένων ΑἸΒ. (Ε) 1112 ἀπρονοήτους Αἰ. (ΒΚ) Ὑμεοά. 12 παραχρῆμα 

-- τόλμης ;» ΤΕ. 13 ὁ θεὸς 5,» Αἴῃ. | διαφυλάξαι 6ε].: (0) ΤΙ. 13{τ4 ἀγαπητοὶ ἀδελφοί 
“6 61.2. (Α100) 

Ῥαι, 1 Θεά ρῥγίάθτῃ, αὐ οδίογα εἰ ῥῬγαν ι}5 ργαθιογηγιίαπι, αυϊᾶ τλδχίτηθ οατὰ ὙΠΘοΟρπίο, 
αύθτι ἀεπιθηῖδα σοπβοτίθῃι μαρεΐ, ρογορογ, δυάϊίθ, Βαρρ]οο. ΑἸοχαπάγίποβ φαοβάδπι 4] ἃ 
ποβῖτα ἢάβ γεοβϑβογαπί, ΠΟ ἰπ|551 ἰγαηβηθτ, αἰ ῬῈτ ἰδίοσαμπῃι τηἰἰβίθγιασα ἰρη15 ἀϊδβοογάϊαο 

16 Ξυγτρεραί. βεᾶ ἰϑὶϊ Ῥοῃὶ εδἱ Ἰρεπὶρπὶ ερίβοορὶ, 405. βϑιηδὶ συμ λ" νοτί[α5 84 ραθηϊεπέΐατα 
βούναν]ΐ, ΠῸΠ βοϊυπι 1105 βιβοθρογαηΐ οἱ ἀρυά 56 βογνανογυηΐ, 56 εἰΐαπι σοηβογίεβ ἹΠΟΓΌΠῚ 6 
Ταθγαπὲ δογάτῃ ῥγαν ϊαί5. ῥγορίογ αυοά οἶτοα ἰδίοβ ἱηρταίοβ ΠΟὺ ΔρΡΈΓΟ σα Π501: γαρίοβ ΘἢΪΠΊ 

ἢ 805 ἰπ558ὶ αύᾶτη Ἰοηρίβοίπις αχέθγιηϊπατί, πῦπο ναβίγαπι οβδὲ δα ἄδυπι ἢ46 {18 ΤΟΒΡΙΊΟΕΓΕ, 
αὐδΠὶ 5ΘΙΏΡΕΙ εἴ ἔπ1588 σοπδίδαί εἰ 6556 ἀβοβί, οἵ δὶς ρεγαβξθγθ, αἱ δρίβοοροβ οδϑίοβ οἱ ογίῃο- 

ἄοχοβ οἱ οἹδιποπίεβ Δ θοηΐε5 ρϑυάοδιηυβ. 51 415 δυΐθπὶ νοὶ δα ρεβιογογυσηῃ ΤΟΣ ἰΔ πὶ 
ΠΠογυχτη να] δα Ἰδιιάθπι ἱποοπβαϊία Ἔχάγάδγα δυιάθαϊ, σοῃίδβεϊπη ἃ 58, δι ἀδοῖα ῬῸῚ Ορογαι! οΠ6Πὶ 10 

Β6Γν] ἀεὶ, ἤοὺ δϑδὲ πιοί, οοπιροβοείαγ. ἄθιιβ νὸβ σοπβογνεῖ, ἰγαίγεβ 16οὐ 55 πη]. 

Ἠδθο ϑχθιλρατῖα, ἀυαγαπὶ ορίβέυϊαγαπι ἀοτηπηβ ἱπηρογαΐοσ Γυβεϊπίατυβ Ὀοαἐϊβθιπιο ραρὰθ ΨΊρ1ο 

ἰγαηϑιαίαβ ἀθ σγαδοο 'π Ἰαίϊπο αἰτοχὶς ἀϊθ φυϊπίο ᾿καϊοπάδταπι Τιπίατυπη βοχίθβ Ῥοβὲ οοπϑυϊαξιπι Β65111 

ΝΠ ΟἸΑσ  ββί τη, 

5 Βούνδὴϊ: Μ5. 8 αυ8πὶ ϑοῦνν. ατ 5. 12 16 Ῥαϊάβθῃ Βσγίθίβ βἰηά Οτκυπᾶβ 25 τι. 27 



σι 

10 

σι 

Βιϊοίε [ζαίβοι ζοπθοιαπιίης απ Τπεοάοιὶ νὸπ [δοάϊσεα ὑπά ἀπ Ατυβ (325. 327). ΠῈ} 

τὐῦκυπάς 98. 

Βείεῦ Καίβεε Κοηβίδηιηβ δῷ Τπεοάοιϊ νοῦ ἵιδοάϊΐοςα. 

(Νον.- 6 Ζ, 325) 

Νικητὴς Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς Θεοδότῳ. 
Ὅση τῆς θείας ὀργῆς ἡ ἰσχὺς πέφυκε, καὶ ἐξ ὧν Εὐσέβιός τε καὶ Θεόγνιος πεπόνθασιν 1 

εὐχερὲς καὶ σὲ μαϑεῖν, οἱ εἰς τὴν ἁγιωτάτην παροινοῦντες θρησκείαν τὸ τοῦ σωτῆρος 
θεοῦ ὄνομα τῷ συστήματι τοῦ οἰκείου λῃστηρίου καὶ μετὰ τὸ τυχεῖν συγγνώμης ἐμίαναν. 

ὅτε γὰρ μάλιστα μετὰ τὴν τῆς συνόδου ὁμογνώμονα συμφωνίαν ἐχρῆν τὴν προτέραν 

ἐπανορθώσασθαι πλάνην, τότε τοῖς αὐτοῖς ἀτοπήμασιν ἐμμένοντες ἑάλωσαν. διὰ 9 

τοῦτο γοῦν ἡ θεία πρόνοια αὐτοὺς τοῦ ἑαυτῆς ἀπώσατο λαοῦ. ἐπειδὴ μηδὲ ἔφερε τὰς 

ἀκάκους ψυχὰς ὀλίγων ἀπονοίᾳ φθειρομένας καθορᾶν, καὶ νῦν μὲν ἀξίαν παρ᾽ αὐτῶν 
ἤτησε δίκην, μείονα δὲ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς διὰ τοῦ παντὸς αἰῶνος λήψεται. 

Ὅπερ τῇ σῇ ἀγχινοίᾳ δηλωθῆναι δεῖν ἡγησάμην, ἵν᾽ εἴ τις κακὴ παραίνεσις τῶν ὃ 
τοιούτων, ὡς ἔγωγε οὐκ οἶμαι, τῇ σῇ ἐνεκαθέσθη προαιρέσει, ταύτην τῆς ψυχῆς ἀφελό- 
μενος καθαρὰν ὡς προσῆκε τὴν διάνοιαν εἰλικρινῆ τε καθοσίωσιν καὶ ἄχραντον πίστιν 

τῷ σωτῆρι θεῷ παρασχέσθαι προθυμηθῇς. καὶ γὰρ τοῦτο προσῆκόν ἐστιν ὑπὸ τούτου 

πράττεσθαι, ὃς δ᾽ ἂν ἀκεραίων τῶν τῆς αἰωνίου φωῆς ἐπάθλων ἀξιοῦσθαι βουλεύηται. 
καὶ ἄλλῃ χειρί" 
ὁ θεός σε διαφυλάξει, ἀδελφὲ ἀγαπητέ. 

ΑἸ. ἄς ἄδογ. πῖο. (ΒΚ ΒῈ) Οε1. 1Π1Ὶ Απίιαηρ 11, (ἃ Ὁ ο) 

2 ἣ ἰσχὺς Σ» Δέῃ. (ΚΕ) 6εἸ. (4); νοῃ βρἄξοτογ Ἡδηᾶ ᾿ϊηζυρειρε Αἴὰ, (Β) 3 σωτῆρος] πατρὸς 

(61. (0) 9 ἦτησε] ἔτισε Αἰῇ. ([ζ, Β σοττ.) τὸ ἵν’ εἴ τις] ἣν ἧτις ΑἸἴῃ. (ΕῈ Ὁ) ἵν εἴτις Αἴμ. (ΕΦ2) 

12 καθαρὰν Αἴὰ. (Ε οοττ.) σεὶ. καϑορᾶν Αἰ. 14 ἰπ βουλεύηται :15ὲ -λεύηται διικτδάϊατε, ΑΡ6 Γ΄ νοῃ 

ΒΡ. Ἡδπᾶ ρογροβοιτίορθη Αἴὰ, (Β) 15 καὶ ἄλλῃ χειρί Ὁ» 66]. 16 διαφυλάξαι(ἢ) σε “ΦΑἴΙ. (ΒΚ) 

διαφυλάξοι 661]. (Ὁ) 

Ὀτκαηάς 90. 

Βείεῦ Καΐϑες Κοωβίδηιςηθ δῇ Αγίυϑ. 

(27. Νον. 327) 

Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς ᾿Αρείῳ. 

Πάλαι μὲν ἐδηλώθη τῇ στερρότητί σον, ὅπως ἂν εἷς τὸ ἡμέτερον στρατόπεδον ἀφί- 

κοιο, ἵνα τῆς ἡμετέρας θέας ἀπολαῦσαι δυνηθείης. ϑαυμάφομεν δὲ σφόδρα μὴ παρα- 

χρῆμά σε τοῦτο πεποιηκέναι. διόπερ νῦν ἐπιβὰς ὀχήματος δημοσίον εἰς τὸ ἡμέτερον 

στρατόπεδον ἀφικέσθαι ἐπείχθητι, ὅπως ἂν τῆς παρ᾽ ἡμῶν εὐμενείας τε καὶ ὁμιλίας τυ- 

χὼν εἰς τὴν πατρίδα ἐπανελθεῖν δυνηθείης. ὁ θεός σε διαφυλάξει, ἀγαπητέ. 

ἐδόθη τῇ πρὸ πέντε καλανδῶν δεκεμβρίων. 

ΘΟΚΓ. 125,7 (ΜΑ ἘῊΌΟ 6) ΤῊ. Μιὰ Μοίσορμϑῃ!β εὐ ΑἸοχδηάτὶ οὰ, εάβοῃ 5. 3228 5--ξ13 ἤδοῃ ζοάᾶ, Ψαΐίίο. 

δτ. τό67 ἔ. 62 (ΞΞ Μοίγ.). Ῥ. Ἠδβδῖθγ, ἄθσ βεῖπθ Ἰζοϊϊδίίοπ ζὰσ ψεσέ ραπρ 5616, ρδαθέ, 448 ἀἰ6 για 

τε. 29ς. 30 ἄδσ Κα ἀδθβ Οεϊαδβίυβ ν. Οάβαγεα Ἂπὲποιηϊηδη ἢδὲ 

τ ᾿Αρείῳ 2» 50]ετ, 2 ἡμέτερον] ἐμὸν 5ο!κτ, (ΜΕ ἨΟΟ) 3 ἀπολαῦσαι θέας “- ΤΙ. | δυνηθῆς ΤΆ. 
Μεῖσ. 4 σε» ϑ0Κγ. | πεποιηκότα 5οῖκγ. | νῦν -- γοῦν ΤΙ. Μείς. 5 ὁμιλίας τε καὶ εὐμενείας “ΤῊ. 

ὁμιλίας) ἐπιμελείας ϑοῖκτ. 6 εἰς} ἐπτὶ 5οἸσ, ἐπανελθεῖν] ἀφικέσθαι 5οῖεσ, [ δυνηθῇς 5οῖκς. (ΜΑἘῸ) 
δυνηθεῖς ΤῊ. | διαφυλάξοι 5οῖκγς. (Α) διαφυλάττοι ϑοῖτ. (ΜΕῊ 6) Τιι. Μεέγ. η ἐδόθη --- δεκεμβρίων 

» βοῖα, (Η0) 



βρά ὕτκυμπᾶς 30, 31. 

Ὀτκαμάς 90. 

Βείεῦ ἀες Ῥιεβργίες Αείυβ υπμά Ἐυζοΐνθ δὴ Καίβες Κοηῃβίδηςπ. 

(Επάς 327) 

Τῷ εὐλαβεστάτῳ καὶ θεοφιλεστάτῳ δεσπότῃ ἡμῶν βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ Αρειος 

καὶ Εὐφώιος. 

1 Καθὼς προσέταξεν ἡ θεοφιλής σου εὐσέβεια, δέσποτα βασιλεῦ, ἐκτιθέμεθα τὴν 

ἑαυτῶν πίστιν καὶ ἐγγράφως ὁμολογοῦμεν ἐπὶ θεοῦ οὕτως πιστεύειν ἡμεῖς καὶ πτάντες οἷ 

ῷ σὺν ἡμῖν ὡς ὑποτέτακται. πιστεύομεν εἰς ἕνα θεὸν πτατέρα, παντοκράτορα᾽ καὶ εἰς κύ- 5 
ριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐξ αὐτοῦ πρὸ πάντων τῶν 

αἰώνων γεγεννημένον, θεὸν λόγον, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο τά τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ 

ἐπὶ τῆς γῆς, τὸν κατελθόντα καὶ σάρκα ἀναλαβόντα καὶ παθόντα καὶ ἀναστάντα καὶ 

8 ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι φτῶὥντας καὶ νεκρούς. καὶ εἷς 

τὸ ἅγιον πνεῦμα καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν καὶ εἰς ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ εἰς βασι- 10 

λείαν οὐρανῶν καὶ εἰς μίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ τὴν ἀπὸ περάτων ἕως περάτων. 

4 ταύτην δὲ τὴν πίστιν παρειλήφαμεν ἐκ τῶν ἁγίων εὐαγγελίων, λέγοντος τοῦ κυρίου τοῖς 

ἑαυτοῦ μαθηταῖς: γ»πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματοςι. εἰ δὲ μὴ ταῦτα οὕτως πιστεύομεν 

καὶ ἀποδεχόμεθα ἀληθῶς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον ὡς πᾶσα ἡ καθολικὴ ἐκκλη- 15 

σία καὶ αἱ γραφαὶ διδάσκουσιν, αἷς κατὰ πάντα πιστεύομεν, κριτὴς ἡμῶν ἐστιν ὁ θεὸς καὶ 

ὅ νῦν καὶ ἐν τῇ μελλούσῃ ἡμέρᾳ. διὸ παρακαλοῦμέν σου τὴν εὐσέβειαν, θεοφιλέστατε 

βασιλεῦ, ἐκκλησιαστικοὺς ἡμᾶς ὄντας καὶ τὴν πίστιν καὶ τὸ φρόνημα τῆς ἐκκλησίας καὶ 

τῶν ἁγίων γραφῶν ἔχοντας ἑνοῦσθαι ἡμᾶς διὰ τῆς εἰρηνοποιοῦ σου καὶ θεοσεβοῦς εὐσε- 

βείας τῇ μητρὶ ἡμῶν, τῇ ἐκκλησίᾳ δηλαδή, περιῃρημένων τῶν τητημάτων καὶ τῶν ἐκ 20 

τῶν Ξτητημάτων περισσολογιῶν, ἵνα καὶ ἡμεῖς καὶ ἡ ἐκκλησία μετ᾽ ἀλλήλων εἰρηνεύοντες 

τὰς συνήθεις εὐχὰς ὑπὲρ τῆς εἰρηνικῆς σου καὶ εὐσεβοῦς βασιλείας καὶ παντὸς τοῦ γένους σου 
κοινῇ πάντες ποιώμεθα. 

13.πΔὶ Μὶ 28,19 

ΘοΙτ, 1 26,2 (ΜΑ ΒΗ (αὶ Ασπι. [5 πιστεύομεν ---14 πνεύματος ;» Ατηι.]) 80Ζ. 11 27, 6 (ΑΒ: Κ) ΤᾺ, Μείσ. 
(ν81]. ὕεῖς. 29) 

1-- ἢ 8οῖκτ. (Αστι.) 1 εὐσεβεστάτῳ 5οΖ. (Β:Κ)Ὶ ΤῊ. Μεέγ. | βασιλεῖ »» 502. (Βὴ) 2 Εὐγώιος -Ἐ 

πρεσβύτεροι 580Ζ. 4.καὶ! ;» 802, Μείτ. | ἡμεῖς καὶ πάντες 5οκτ. (Αττι.)1 καὶ αὐτοὶ (- καὶ ΑΞ ΜείγῚ) 

πάντες 50Ζ. Μείτγ. (τ ἔδΙβοθεπ ἘΠΗΘΟΒ 6 πη) καὶ αὐτοὶ καὶ Θοκτ. (ΠΑΞΉΘΟΘ) 4 ἡἣμεῖς --- 5. ἡμῖν ;» 

ΤΏ. κ5 καὶ εἷς --- τ4 πνεύματος Σ» Μείτ. 6 τὸν μονογενῆ :» ΘοΙΓ. 502, νρῖ. ὕτκ. 6; 5. 12,7 τῶν» 

11. 7 γεγενημένον ϑοκγ, (ΜΕῸ) ΤᾺ. γεγενημένον 80κτ. (ΑἘΞΗ) [ ἐν οὐρανοῖς ΤῊ. ἐν οὐρανῷ 8502. 

8 τῆς » ΤῊ. | κατελθόντα --- καὶ 5» ΤΙ. ἐλθόντα 802. [ σάρκα ἀναλαβόντα] σάρκα ἀθπδοι τοβο 
Βάδβυσ 50κγ. (Μ) σαρκωθέντα 5οκτ. (ΜΕῊΟ6) 9 τοὺς Ὁ ΤΙ. τὸ τὸ» 80Ζ. | εἰς: ἢ» 802. | 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος] αἰώνιον ΤᾺ. αι ἐκκλησίαν καθολικὴν “- 502, 12 δὲ] γὰρ 50Ζ. (Β1) 

13 τὸ ἢ» Θοκγσ. (ΜΕ6) 14 δὲ»ΈΤτΙΗ, 1 εἰ δὲ -τ5 ἅγιον » ϑοῖιτ. τ5 ἅγιον πνεῦμα “- 502. 

Μείγσ. [ ἡ » 5οκγ. ((ἙῊΗῊΟ6) 16 ἅγιαι γραφαὶ 850Ζ. ΤΙ. Μοίτ. | αἷς] ὡς 50Ζ. ἀρεσ: 4088 (88- 

βἰοάογ [ ἡμῶν] ἡμῖν 802Ζ (Α) | ἐστιν] ἔσται 502. Μείτ. 17 ἡμέρᾳ] κρίσει ΘοΙκτ, 17 θεοφιλέστατε -Ἑ 

ἡμῶν 8οΖ. (Β:) ἡμῖν 8οΖ. (ΑΚ) 18 τὴν ;» 501κγ. [ καὶ3 - τὸ φρόνημα 501τ. (ΜῈΉΟΟ) 20 περὶ 
εἰρημένων ϑοκτ, (Αστα.) 20[2τ τῶν ἐκ τῶν φητημάτων :» ὅ801κσ. 21 εἰρηνεύσαντες μετ’ ἀλλήλων 

“- ϑοκσ. 42 καὶ εὐσεβοῦς ;» 5οῖσ, ((ἘῊ 6) 23 ποιησώμεθα ΒΚΤ. 



Βτίεῦ ἄες Επιβερ νὸπ ΝΙΚοιπεϊεπ ὑπ Ὑπεορπίοβ νοὰ Νίοβα δὴ ἀΐε σψεῖϊο ϑυποάθ το Νίοβα (327). [}}} 

Ὀτκαμπάς 41. 
Βείεξ ἄςβ Ἐυ:86Ρ νοη ΝιΙκοιγεάίεη υπᾶ Τπεορηΐοβ νοῦ Νίοδα δῇ δὲς ζινεῖία 

ϑυηοάς νοῦ Νίοδα (227). 
(Επάς 327) 

Ἤδη μὲν καταψηφισθέντες πρὸ κρίσεως παρὰ τῆς εὐλαβείας ὑμῶν ἐν ἡσυχίᾳ φέρειν 
τὰ κεκριμένα παρὰ τῆς ἁγίας ὑμῶν ἐπικρίσεως ὀφείλομεν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἄτοπον καθ᾽ ἑαυτῶν 

δοῦναι τῶν συκοφαντῶν τὴν ἀπόδειξιν τῇ σιωττῇ, τούτου ἕνεκεν ἀναφέρομεν ὡς ἡμεῖς καὶ τῇ 

πίστει συνεδράμομεν καὶ τὴν ἔννοιαν ἐξετάσαντες ἐπὶ τῷ ὁμοουσίῳ ὅλοι ἐγενόμεθα τῆς 
5 εἰρήνης, μηδαμοῦ τῇ αἱρέσει ἐξακολουθήσαντες. ὑπομνήσαντες δὲ ἐπὶ ἀσφαλείᾳ τῶν 

ἐκκλησιῶν ὅσα τὸν λογισμὸν ἡμῶν ὑπέτρεχε καὶ πληροφορήσαντες τοὺς δι᾽ ἡμῶν πεισθῆ- 

ναι ὀφείλοντας ὑπεσημηνάμεθα τῇ πίστει, τῷ δὲ ἀναθεματισμῷ οὐχ ὑπεγράψαμεν, οὐχ 

ὡς τῆς πίστεως κατηγοροῦντες, ἀλλ᾽ ὡς ἀπιστοῦντες τοιοῦτον εἶναι τὸν κατηγορη- 
θέντα, ἐκ τῶν ἰδίᾳ. πρὸς ἡμᾶς παρ᾽ αὐτοῦ διά τε ἐπιστολῶν καὶ τῶν εἰς πρόσωπον δια- 

10 λέξεων πεπληροφορημένοι μὴ τοιοῦτον εἶναι, εἰ δὲ ἐπείσθη ἡ ἁγία ὑμῶν σύνοδος, 

οὐκ ἀντιτείνοντες, ἀλλὰ συντιθέμενοι τοῖς πταρ᾽ ὑμῶν κεκριμένοις καὶ διὰ τούτου τοῦ 

γράμματος πληροφοροῦμεν τὴν συγκατάθεσιν, οὐ τὴν ἐξορίαν βαρέως φέροντες, ἀλλὰ 

τὴν ὑπόνοιαν τῆς αἱρέσεως ἀποδυόμενοι. εἰ γὰρ καταξιώσητε νῦν γοῦν εἰς πρόσωπον 
ἐπαναλαβεῖν ἡμᾶς, ἕξετε ἐν ἅπασι συμψύχους ἀκολουθοῦντας τοῖς παρ᾽ ὑμῖν κεκριμένοις, 

15 ὁπότε αὐτὸν τὸν ἐπὶ τούτοις ἐναγόμενον ἔδοξε τῇ ὑμῶν εὐλαβείᾳ φιλανθρωπεύσασθαι καὶ 
ἀνακαλέσασθαι. ἄτοπον δὲ, τοῦ δοκοῦντος εἶναι ὑπευθύνου ἀνακεκλημένου καὶ ἀπολο- 

γησαμένου ἐφ’ οἷς διεβάλλετο, ἡμᾶς ἐπισιωτπτᾶν καθ᾽ ἑαυτῶν διδόντας τὸν ἔλεγχον. 

ΑΙΒ Ψψεγέαδββεσ ἀϊεβοσ Ὁτταπᾶθ βπα νοὸπ ϑοϊσαῖθβ ὈΖνν. ΒοζΖοσάθητβ ΕἸι5Β6 Ὁ νοῦ ΝΙΚοτηθάϊθη ἀπ ὙΠΘορπῖοβ 

νοῦ Νίοδα αησθρεθεπ. [πὸ ἄδγ γκαπαᾶδ ἔθ] θη 416 ΝΑπιεη 1. θοζίομέ 5'0 ἢ} δυΐ ἀ85 Όπ|61] ἄδσ εγβίβη 

ϑγποάᾶβ. 16 Ρεϊάβη Βἰβομβδξβ νυσάθῃ νϑευσίθιξ, Ὁν 61] 86 ἄδβ Αμδέμθοτη (νρὶ. Ζ. 7) πίομε ἀπ θυβοησί θη 

παξίοπ. 516 μαξξθῃ βίοι αΌΘσ πῖομέ ἴπσοσ Ῥθαϊηρίθῃ ἘΘΗΔΌΠΙΠ Θστιτρ Θη πρυθοπμθηα νϑσμϑϊέθῃ (νῈ]. τι, 27, 

5. 62, 18.) υπᾶ ννάτϑῃ ἀθ5 8} Οὔπϑ Ῥεβοπάδσα ποοβτηβ) ρα Ἐπίβοποίάπηρ νοι ἰἤτουι Θιέζθεη απίΐοιπιΐ νογάθῃ 

(πρὸ κρίσεως) 2 Ὅοσ Οτυπᾶ Ζὺσ Ψεγυσέοιαπηρ ἰδὲ ὕ]κ. 27, 5. 62, 5. ἀπρθροῦθῃ 7 516 ππέογ- 

ΒΟΒ ΘῈ π ἄκβ ΝΙοδηατη, αροσ πίομὲ ἀἰθ ραραῃ Ατὶιβ βου ολίδἔξεπι Απαίποτηδἐϊβτηθῃ. 8 Ὧ8δι Απροκίαρσίβ 

ἰδὲ Ατίιβ τὸ Ὠίῖθ ϑυηοάβ 13 ἀ16 Ζυνειέβ ϑθβϑίοῃ ΟΕΙ πιο πίβομοπ Θυηοάθδ τῇ αῃγα 327 12 ΜΕ]: 

ὕτικ. 27 8. 62, 8 15 ΔΕΙ͂. ὕτικ. 29. 30 

ΘΟΚΤΙ. 1 14,2 (ΜΑ ἙῊΚ 6) ϑ80οζΖ. 1| 1τ6,3 (ἃ Βι Κ)ὴ 6]. 1ΠΠ 13,1 (42) ΤᾺ. 

1 μὲν - ἡμεῖς Θοκτ. (Μ) -Ἑ οὖν ϑ801γ. (ΔΕ ῊΘΟ6) πρὸ κρίσεως ;» 66]. εὐλαβείας] ὁσιότητος 6εὶ. | 

ὑμῶν] ὑμῖν 802. (ΑἸ) | ἐν ἡσυχίᾳ --- 2 ὀφείλομεν] ὠφείλομεν (ὀφείλομεν Βὴὴ σιωπᾶν τὰ κεκριμένα παρὰ 

τῆς εὐλαβείας ὑμῶν 50Ζ.0. 42 ἁγίας ;» ϑοκτ. (ΠΠ0) | ἁγίας ὑμῶν ἐπικρίσεως] εὐλαβείας ὑμῶν 902. ΤΗ. | 

ὠφείλαμεν ΤΆ. | ἄτοπον ---- 3 σιωτῇ] τόπον δίδομεν καϑ’ ἑαυτῶν διὰ τῆς σιωπῆς ὉΕΙ. 3 συκοφαν- 
τούντων 50Ζ. ΤΙ. | ἕνεκα ϑοκγ. ((ΟΟ) | ἀναφέρομεν - ἐπὶ τὴν ἁγιότητα ὑμῶν (ε]. [ ὡς] ὅτι ΟΕΙ. 

3[4 τῇ πίστει] τῇ ἁγίᾳ ὑμῶν συνόδῳ 6εὶ. 4 περὶ τοῦ ὁμοουσίου 50, (Α) 5 εἰρήνης - οἱ 
ΘΟΙγ. (Μ, [δυβταάϊογε ΜῈ] Ἐ ΗΟ) | ἐπὶ -- τῇ 8οζ. 6 ὑπέτρεχε -ἰ- καὶ τιληροφορηθέντες 50Ζ. ΤῊ. | 

πληροφορήσαντες -[ καὶ πληροφορηθέντες ΟεΕΙ. 8 κατηγοροῦντες -Ε μὴ γένοιτο ΟΕ]. | εἶναι -- τῷ 
καιρῷ ϑοῖτ. (Α) 9 ἰδίᾳ] ἤδη ἀε]. [ παρ᾽ αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς “- σε]. | ἐπιστολῶν -Ε αὐτοῦ 6εὶϊ. 

τὸ εἶναι -- αὐτόν 6θ6!. 11 ἀντιτείνομεν 6]. [ συγκατατιθέμενοι (ε]. [ ὑμῶν] ὑμῖν Θο,κτ, ] κεκριμένοις 

ΤΆ. |͵ τοὐτου] τοῦδε σε]. Σ» ϑοῖισ. (4) 80Ζ. ΤΆ. 1112 πληροφοροῦμεν καὶ διὰ τοῦδε τοῦ 
γράμματος “- Ὁεἱἰ. 12 συγκατάθεσιν -᾿ δίδοντες (ΕἸ. 13 ἀποδυρόμενοι εἰ. | πρόσωπον -- 

ὑμῶν ἀεὶ. 14 ἕξετε] ἔχετε ϑοῖκγ, 3 ὑμῖν] ὑμῶν Οἱ]. 15. ὁπότε] καὶ ὅτε ὅ80ζΖ. καὶ μάλιστα ὅτι 

ΤΆ. εἰ γὰρ σε]. 1 τούτοις] τοῖς τῆς αἱρέσεως 6], [| ἀναγόμενον 50Ζ. (ἃ) ὑμῶν (ὑμῖν Α) τῇ 

“- 80Ζ. ΤᾺ. || εὐλαβείᾳ --- 16 ἀνακαλέσασθα!) ἁγιωσύνῃ χρηστευθῆναι παρὰ τοῦ εὐσεβεστάτου 

ἡμῶν βασιλέως καὶ φιλανθρωπίας ἀξιωθῆναι καὶ τῆς ἐξορίας τοῦτον ἐλευθερωθῆναι ἐπρεσβεύσα- 
σθε, πόσῳ μᾶλλον ἡμᾶς τοὺς ἀνευθύνους δίκαιον ἀξιωθῆναι καὶ τῆς ἐκ τῆς ἐξορίας ἐλευθερίας καὶ τῆς 

πρὸς τὴν ὑμετέραν ὁσιότητα ἀναζξεύξεως 6εὶ, 15 φιλανθρωπεύεσθαι 80Ζ. τό δὲ] γὰρ ἂν εἴη 6εϊ. | 

τι δοκοῦντες 50Ζ. | εἶναι ;» 66]. [ ἀνακεκλημένου --- 17 ἔλεγχον] ἀνεθέντος ἡμᾶς ἐπισιωτπᾶν, διδόντας 

καθ’ ἑαυτῶν διὰ τῆς σιωπῆς, ὡς προειρήκαμεν, ἐναργεῖς τοὺς ἐλέγχους 6εὶ. 17 σιωπᾶν ϑ80κτ. | 

καθ’ ἑαυτῶν ἐπισιωπᾷᾶν “.- 50Ζ, (Α) [ ἐνδόντας 50Ζ. 
Αἰδάραςιις 111. 9 



66 ὕτκαπάθ 32---23. 

ὅ καταξιώσατε οὖν, ὡς ἁρμόζει τῇ φιλοχρίστῳ ὑμῶν εὐλαβείᾳ, καὶ τὸν θεοφιλέστατον βασι- 

λέα ὑπομνῆσαι καὶ τὰς δεήσεις ἡμῶν ἐγχειρίσαι καὶ θᾶττον βουλεύσασθαι τὰ ὑμῖν ἁρμό- 

τοντα ἐφ᾽ ἡμῖν. 

Θοκσ. (ΜᾺ ΒῊΟ 6) 8οζ. (ΑΒ1Κ) 6εὶ. (42) ΤᾺ. 

1: οὖν] γοῦν ϑοκτ. (ΜΕῊΓΟ) ] οὖν -- παρακαλοῦμεν 6εἸ]. | εὐλαβείᾳ] ὁσιότητι Οεὶ. | καὶ --- 2 ὑπο- 
μνῆσαι] ὑπομνῆσαι περὶ τούτον τὸν θεοφιλέστατον ἡμῶν βασιλέα (ε]. 2 ἡμῶν] ὑμῖν 50Ζ. (4) | θᾶττον 

-- 3 ἡμῖν] στεῖλαι τὰ ὑμῖν ἐφ᾽ ἡμῖν ϑοκτ. (Α) | βουλεύσασθαι -Ε περὶ ἡμῶν 66]. 3. ἡμῖν -- ἁγιώτατοι (ΕἸ. 

τιμάς 92. 
Βείοῦ Καΐβες Κοηβιαμιίοβ δὰ Αἰεχαηᾶες νοῦ Αἰεχδηάγίθῃ, 

Εταρσταθηῖες (Απίδηρ 328) 

Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς πατρὶ ᾿Αλεξάνδρῳ ἐπισκόττῳ. 

1 Καὶ νῦν ἄρα ὁ παμμίαρος φθόνος ἀνοσίοις ὑπερθέσεως σοφίσμασιν ἀνθυλακτή- 

σει᾿" τί οὖν πρὸς τὸ παρόν; ἕτερα παρὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος δι’ ὑμῶν κεκριμένα 

2 δογματίφομεν, ἀδελφὲ τιμιώτατε; "Ἄρειον, [Ἄρειον ἐκεῖνον λέγω πρὸς ἐμὲ τὸν Σεβαστὸν 

ἐλθεῖν ἐκ παρακλήσεως πλείστων ὅσων ἐκεῖνα φρονεῖν περὶ τῆς καθολικῆς πίστεως ἡμῶν 

ἐπαγγελλόμενον, ἅπερ ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ δι᾽ ὑμῶν ὡρίσθη καὶ ἐκρατύνθη, 

8 παρόντος καὶ συνορίζξοντος κἀμοῦ τοῦ ὑμετέρου συνθεράποντος. παραχρῆμα οὖν 
οὗτος ἅμα σὺν Εὐφτωΐῳ, γνόντες δηλονότι τὴν τοῦ βασιλικοῦ προστάγματος βούλησιν, 

ἀφίκοντο πρὸς ἡμᾶς. διελέχθην οὖν αὐτοῖς παρόντων πλειόνων περὶ τοῦ λόγου τῆς φτωῆς. 

ἐγώ εἰμι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὃς τὸν νοῦν τὸν ἐμαυτοῦ μετὰ πίστεως εἰλικρινοῦς ἀνέθηκα 10 

τῷ θεῷ" ἐγώ εἶμι ὁ ὑμέτερος συνθεράπων, ὃς πᾶσαν τὴν περὶ τῆς ἡ(ζμετέρας εἰρήνης) 

καὶ ὁμονοίας ἐπανήρημαι φροντίδα. 
καὶ μεθ’ ἕτερα" 

4 ἀπέστειλα τοιγαροῦν οὐ μόνον ἀναμιμνήσκων, ἀλλὰ καὶ ἀξιῶν ὑποδέξασθαι τοὺς 

ἀνθρώπους ἱκετεύοντας. εἴπερ οὖν τῆς ἐν Νικαίᾳ ἐκτεθείσης ὀρθῆς καὶ εἰς ἀεὶ τώσης 16 

ἀποστολικῆς πίστεως ἀντιποιουμένους αὐτοὺς εὕρητε --- τοῦτο γὰρ καὶ ἐφ’ ἡμῶν φρονεῖν 
διερεβαιώσαντο ---- προνοήσατε πάντων, παρακαλῶ. ἐὰν γὰρ τούτων ποιήσητε πρό- 

ὅ νοιαν, τὰ μίση τῇ ὁμονοίᾳ νικήσητε ἄν. ἐπικουρήσατε οὖν, παρακαλῶ, τῇ ὁμονοίᾳ, 

συνεισενέγκατε τὰ τῆς φιλίας καλὰ πρὸς τοὺς τὰ τῆς πίστεως μὴ διακρινομένους, ποιήσατέ 

με ἀκοῦσαι ταῦτα, ἅπερ βούλομαι καὶ ἐπιθυμῶ, τὴν τῶν πάντων ὑμῶν εἰρήνην καὶ ὁμό- 50 

νοιαν. ὁ θεός σε διαφυλάξει, πάτερ τιμιώτατε. 

ΟΕ]. ΠΠ 5,1 (Δ8) 

σι 

4 δεῖ. ὕτσκ. 29 78. Μνρῖ. ὕτσῖς. 30 1 {(μετέρας εἰρήνης) ἀπ] ποτ] 6 ϑὲ6 116 (οὶ. (432), ἀϊ8. Ἐτ- 

εἄμζυηρβ νὸπ Τ,ο6, νρΐ. Ζ. 20 

Ὁγκαηάς 99. 

})κ5 Ἐδΐκε σερεῦ Αείυϑ. 

(333) 
Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς ἐπισκόποις καὶ λαοῖς. 

1 Τοὺς πονηροὺς καὶ ἀσεβεῖς μιμησάμενος Άρειος δίκαιός ἐστι τὴν αὐτὴν ἐκείνοις 

Ῥῖθ Αἰ. Ηββ. βεΐζεῃι νὸς ἀϊθ ἄγεθ: ἀντίγραφον ὧν ἐκόμισαν Συγκλήτιος καὶ Γαυδέντιος μαγιστριανοί, 
νε]. ἄασζιυ ὕτικ. 34 5. 75,6 

ΑἸΒ. 46 ἄδθογ. πῖο. (ΒΚῸ ΒΕ) ΘοκτΟ Ὶ 9,30 (ΜᾺ ἘΒΞΟ ΟΑσπ.) οἱ. ΠῚ 36,1 (ἃ Ὁ ο) ΤῊ. Ψοσ. 1.δὲ. ὅυσ. 

ι Νικητὴς --- Σεβαστὸς Σ» Θοῖτ, (Ατπι.) ] ἐπισκόποις -- ρΡοσάιθ Ἰοοᾶ Ἅεσ, ϑ5γ1. 2 “Αρειος ἢ» 50Κσ. 
(Μ), νοῦ Μοὸ παομῃρεέγ. 1 δίκαιον δοκτ. (ΞΟ) 1.31. αὐτὴν] αὐτοῖς Αἰπ (ΒΕ) 
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ὑπέχειν ἀτιμίαν. ὥσπερ τοίνυν Πορφύριος ὁ τῆς θεοσεβείας ἐχθρὸς συντάγματα ἄττα 

παράνομα κατὰ τῆς θρησκείας συστησάμενος ἄξιον εὕρατο μισθὸν καὶ τοιοῦτον ὥστε 

ἐπονείδιστον μὲν αὐτὸν πρὸς τὸν ἑξῆς γενέσθαι χρόνον καὶ πλείστης ἀναπλησθῆναι κακο- 

δοξίας, ἀφανισθῆναι δὲ τὰ ἀσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα, οὕτω καὶ νῦν ἔδοξεν "Αρειόν 

5. τε καὶ τοὺς ᾿Αρείῳ ὁμογνώμονας Πορφυριανοὺς μὲν καλεῖσθαι, ἵν’ ὧν τοὺς τρόπους μεμίμην- 

ι Ψεῖ. Ἡατηδοῖκ ΒΑ τοῖόν 5.31: Νσ, ΙΧ 

Αἴ. (ΒΚΟ ἘΕ) Θϑοκτ, (Μὰ ἙῊΟ ΘΑτγπλ.) ΟΕ]. (ἃ Ὁ ο) ΤῊ. Ψασ. αὐ. ϑγχυ. 

1 ἄττα] ὄντα ϑοκτ. (4) ἀσεβῆ καὶ ὅγ07τ. ϑοτγ, (ἀσηι.) ἢ» Αἰῇῃ,. (ΕἸ ϑόοκτ. ΤΆ. 2 ἄξιος 5οῖες. (Μ)} | 

ηὔρατο ϑοκτ, (Μ5) ΤΏ. εὕρετο ϑοῖσ, (ΘΟ) | τοσοῦτον Αἴμι. (Ε) | καὶ τοιοῦτον ;» 151, 3 ἐπονεί- 

διστος μὲν αὐτὸς ΑἸΒ. 4. ἀφανισθῆναι --- συγγράμματα » 5οῖκγ. (Ατπλ.) [] αὐτοῦ τὰ ἀσεβῆ “- Τῇ. | 

οὕτω » ϑ0Κγ. (Ασπὶ.) [| ᾿Αρείῳ] ᾿Αρείου Θοκγ. αὐτῷ 5οκτ. (Αστλ.) (εἰ. (Α.100) Ψεγ. 1.88, ὅγγ. αὐτοῦ 

ΤῊ. 54 ὁμογνώμονας αὐτῷ 6εϊ. (0) [ ὥνπερ 66]. | 

Ψψ]οῖοσς. Οοηῃβίδπεπῃβ πηᾶρηι5 ῥἷυ 8 δορί βοορίβ Ῥοσαθ ἰοσα δὲ βορὰ 8. 
Μαϊνοίαβ εἰ ἰηρίαβ Ατὐτίαβ ἱπϊταΐαβ. ἀϊαθοϊατη ᾿αϑὶθ τηδγθίυσ δαπάθιῃ 11 ἰογγα ἱπξαπηίαπι. 1 

βίο πίστη Ῥογρηντίαβ ρἰοίδεβ ἰπἰτηΐοσυβ ἰργοβ δάνοιββ σα! ]ρΊομθ ΠῚ σΟΏΡΟΠΘΠ5Β. σΟπϊρμδτῃ 
ταογοδάρση ἱηνθηϊ δο ἰαΐθπι, πὶ ἴῃ ροβίογαπι ἐγ ρΡι5 ἱΠΡτΟΡΟσῖΟ ἀἰρηα τορρογδίασ ἂὸ τυ]! τῇ 

5 Ττηϑῖα ρίοτγία τρια εἴ σοΥγαρϑηΐαγ δἰ115 ἱτηρ 1 ΠΌΥῚ, 8. πῦπο Ῥίδουδέ Ατὐτίαπι οἱ οἱ σοπβθη- 
ἐἰοαπίεϑ Ῥοσγρῃϊγίαηοβ νοοδσῖ, αἰ ΄ΌοΓαπι τῆοτοβ απ ἱπηϊξαςί Ὠοσαπὶ μαρθδηξ ππιηουραίομετῃ. 

2 τηθσθηΐξυσ Μ8. [ θδάθιῃ Μδϑ. 6 φυοζγαπι] οοππιπὶ Μ8, πιοῦσα Μ5. 1 Βοσυστῃ -- Βογατη Μ58. 

Τποίρίἐ Ἰὸχ δία Ὁοηβίαπεϊη! Αὐριβϑεϊ ἄς Αὐγὶὶ ἀατηπδίίομα δίααθ οπιπία ϑοσρία Ὁ δὸ 
Ἰἰρῃὶ ἰγαδεπηᾶδ. 

Ππηρογαΐοσ Οοηβέαπεϊπηβ Αὐραβίιβ. Θρίβοορὶβ εἰ θΙΘ ΙΒ. 
Αττγίαση, αὶ τλα]ρπο5 δία ᾿τπ ρῖο8 Ἰτηϊ ἔτι δϑέ, ᾿πβίαπι δβὲ δὲ σὰπῇ Πἰβ αῆᾶ ἐδ ἀθιη 48 

ἰπαδίμτηῃ ζ6556) ἰπΐαπλῖα. βἰοὰς Ῥογρῇγσιαβ αὐν]ηὶ οὐϊΐζαβ. ἰηἰτηϊοβ ἤονα χυδοᾶάδιῃ δἰαιθ 

ἰταρία σοηδεϊξαϊα δἀνογβατη τϑ ροποπὶ ἀδργοπίθπβ ἀἰρηδπι τιογορᾶθτῃ ἰηνθηϊὶ Γηου 8 5815, 

αὐ οπηθ ἰοῆριβ, ἰδτηιαύδιῃ αυἱ ἄδ ἱπίχυϊίαία ρ]οσίαση οαρίανογιξ, ἜΧΡργΟΡΓα 1115 μαρθδίυτγ, 

ουΐπ5 ἀξογείδ ᾿τηρ 5 πα Ρ] ουϊ Ῥβϑβίπλδτι, ἴα. ΘΕἸάτῃ ἢὰπο Αστιατα δἰ 54:16 σΟΠ5111} ραγίϊοῖρε5 
Ῥογρῃϊγίαποβ ρἰδουϊε ΔΡΡΘΙ]ατί, τὶ φαογιπὶ πλοτο5 δαηὶ ἱπηϊϊδεϊ δογαπιὶ δὲ ἰπ νοσαΡα}}5 5001] 

σι 

Ὁ Ε ἨΞΉΞΗ: (-ΞΞἃ) ἢ 

1---Ξ Ὁ» ΗΒ ι δάφιβ Ἐ' [ βογι δία Ἐ' 4 ἀπίῃ Μβ. 1 δἄάχυβ Ἐ [οὐ] αὐ Ἐπ᾿ | δὲ ουτῃ] αὐτὰ Ὁ 5 ἴπὰ- 

βέμτιη {6556) ΟΡ. ἱπυτγαΐαβ ΠῈ ἱπυταξυγ ἰπιαγαξιβ Η [δἰσαῦ -- απίτη Ὁ [ ρογρῃίτίυβ ἨΞΗ3 ρογρυτῖαβ Ὲ Ϊ 

Σηϊγηου5 Ὁ Η3}14 δάψῃια Ἐ 6 δάνεγβὰβ Η [ τϑρίοπθιῃ ἢ [ ἄβρσγίπιεπβ Η, δθεσγὶ ἴῃ ὁ οοσσ. ἨΗξ 7. οτπηὶ 

ΗΞΗ3 | ἐεπιρὺβ -ἰ- ἑδτήρυβ ἨΔ |: ἰθτῶραβ οάδσ -οβ Ἠ οουτσ. { οαρεϊνανογιε ΒῈ | Θχρσορδ 0 11}15 ΘΕᾺ | μαρϑαΐυσ 

οοττ. δὰὺ8 αἰεαΐαῦ Η2 8. σοπο ἢ ΠΞΗΝ ] ρατγίϊοερβ Η, δθδοσ ἷἰπ -Ῥὲβ οοσσ. Η323 ο. ρῬοτρῃίτίαπος ἘΠ οοττ. 

Ῥογργυτίδμοβ ὈῈ Ῥογρμίτίδποβ Η3Η13 ρογρηγτίϑπιβ Ε' ῬΡαγρηντίδπυβ ἘΠ4 [ ποτα Ἠ3ΗΦ4 | ἱτηϊαιίο Ἡ | ἴω» Η 

«αὐὐὐἱ ρα» ϑανιλιλοοθαοῦ οὐδ ἰμομοο 

νοῦ 6.59) Βοδσδο ζϑαδόλαϑ «1.5. ουλι λοοαο 

“ΝΟ μι μ᾽ ἰϑομα οἱ» ομδαΐ [λα 1.9. σα καθὸ μα ν ὡὠομΐν ὰ ῥ.30 

ὡσδα.5.0.. 9 ΚννκαΣ βαΐοοο εἰομδὰ υ ϑιλλο ἰοοι οὐὐ ὡϑοδαϑεθς .5ο., βμμοί 

5. ον. ἰοομ ἰρθὼν τομὸν ἰααν ἰδ ἐ υλδαὶ ωδοὶ μὰ ῥοοτοῦ ἰὼ Ἄϑρα νι, 

ον τὼν [κουἱ ἰδῶ ἰυασλο ἀδυϊ μ5. 9 9. αλλοΣ δ ῥλο τ οὐδῷ κοῦ 

ΑΒῈ ϑομαμεβ (ΑΌΏ. Οσδιεέ. 65. ΝῈ το,2 [1908]} 1 

σι 

τι ἄδρο, Β 1 αι “Ὁ γῶν Σ βοαυδ ἰδϑλλανὼ Ἀδριδοδ αν. ΝΘ το" δ αοδ ον γενοὶ λιν 11} Δ, Β 

μο ὡογομαορ 

9: 

Ψψ ον, 

1,αἱ, 

ϑ τ. 



68 τνκαηάε 32, 34. 

2. ται, τούτων ἔχωσι καὶ τὴν προσηγορίαν. πρὸς δὲ τούτῳ καὶ εἴ τι σύγγραμμα ὑπὸ 

γεν, 9 

᾿Αρείου συντεταγμένον εὑρίσκοιτο, τοῦτο πυρὶ παραδίδοσθαι, ἵνα μὴ μόνον τὰ φαῦλα 

αὐτοῦ τῆς διδασκαλίας ἀφανισθείη, ἀλλὰ μηδὲ ὑπόμνημα αὐτοῦ ὅλως ὑπολείττοιτο. ἐκεῖ- 

νο μέντοι προαγορεύω, ὡς εἴ τις σύγγραμμα ὑπὸ ᾿Αρείου συνταγὲν φωραθείη κρύψας καὶ 
μὴ εὐθέως προσενεγκὼν καὶ πυρὶ καταναλώσας, τοὐτῳῴ θάνατος ἔσται ζημία. παρα- 

χρῆμα γὰρ ἁλοὺς ἐπὶ τοὐτῳ κεφαλῇς ὑποστήσεται τιμωρίαν. 
καὶ ἄλλῃ χειρί᾽ ὁ θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξει, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί. 

ΑΈΒ, (ΒΚΟ ἘΠῚ ϑοῖκγ, (ΜᾺ ΕῊΟ ΟαΑτσπι.) 6εὶ. (4 Ὁ ο) ΤΆ. Νοσ. Τδἱ. ὅ'υτ. 

τ τούτῳ] τούτοις ϑο]εζ. ΤΆ. 2 σύνταγμα ϑοκτ. (Α) [ τὰ φαῦλα » 501«τ. (Ατπι) 53. ἡ διδασκαλία 

ΘοΙτ, (ἀττα.) [ ἀφανισθῆ ΤᾺ. | ἀλλὰ -ἰ ἵνα ΤᾺ. | ἀλλὰ ---ὑπολείποιτο ἰπ ὅγε. ψοίζοτ δυβρϑέθητε ἢ 
μήτε ΤῊ. 4 προαγορεύω -Ἐ καὶ νῦν 5οκτ, (Αττη.) | συνταγὲν] συγγραφὲν 5ο[κτ. (ἀττλ.) ΤᾺ. 5 προ- 

ενεγκὼν Τὰν | καὶ ;» 50κτ. [ καταναλώσῃ ϑ8ο]ττ, ες. [ ἡ ζημία Θοϊκσ, (ε1(Ρ2) Τῆι. 6 κεφαλικὴν ΘΚ, 
ΤᾺ. Ψψεσ. 188. 3 τιμωρίαν -Ἑ καὶ τοιοῦτος οὐδ’ ἀφέσεως ἀξιωθήσεται τὸ παράπαν ϑοκτ. (Ατπι.) 

Ὁ Νετ Ταϊ. σγσ. | καὶ» Αἴ. (Β) || καὶ ἄλλῃ χειρί Σ» 5οῖκσ. (ε]. ΤῊ. [ διαφυλάξοι ΟΕ]. (Ατ σοττ.) 

Αἴ, (ΒΚ) 5οῖγ. (ΜᾺ) διαφυλάξαι ΑἰΆ: (0) 501κτ. (ΜΞΈΗΟΟΘ) |. ἀδελφοὶ ἀγαπητοί :» 8οῖκσ. ΤᾺ. 

δ Πᾶθο βΒἰου δ! Π1ογ νοὶ ἐγαοίαϊϑ Ὁ Αὐτὸ σοπροβίϊαβ τερρεγιίαγ, ἰρηϊ σοηνθηϊ ἐγαάϊ, αὐ ΠῸΠ 
50 1π| οἰπι5 ἀοοίγπαα ῥγαν τα8 οοιταπιραίαγ, 56 πεὸ οἰπ5 τπαπποτία το παφυδίαγ, {Ππῶ4 ἰδτηθῃ 
ῥγϑβάϊοο, αι 81 φυ}5 ΕΡΤΟΒ 80 Αὐγίο σοπροβιίοβ ἔπεγῖϊξ σορρογίαβ. αρβοοῃἄθῃβ 80 ΠΟη δἰδίϊπ 
ῬΟΓΈΓΘΩΒ ἰρπ86 σοηΒαμρϑβοσὶ, ἢαΐο ἀδιηηαπι δϑὲ τποΥβ. ΠΊΟΧ δἰθπῖ πὶ ΟΟΠΡΓΘΉΘΠΒῈ5 ἰπ Πος οδρὶ- 
ἰά]οτα Ῥοθηδπὶ δ] 11. ἜΧρΡΙἰοἰι. 

2 {Ππὶ Μ8. ᾿ Ῥτεάϊοο Μ5. 4 τὰοῦ 58. 5 Ῥϑμᾶῖη Μϑ8. 

141,  μαβρδαῃίασ. δά ἤδθς δυΐεπι δἀαίπιιβ, αἰ 5 φυϊᾶ βου ρέυσαθ ΔΡ Αὐτίο σοπίβοξυτη ἱπνεπίζαγ, 

2 

ἰταάαίΐυσ ᾿ποθηαϊο σοπογοιηδηδατη, αὐ ποῖ δοϊατη βοᾶανα 4086 βαπὲ οἰὰ5 ἀοοίτίπαθ ἀδρογοδηΐ, 

Βε4 ποοὸ 1105 1ΠΠ{π|5 οοτηπιθηίατίαβ τε] παυδίαγ. 1. Δαΐεπι δηΐα οτηπὶα ἀθηαηἰίβτηιβ, συοά 
δἰ φυϊβρίατη ἃΡ Αττὶο οοπίδοϊαπι ορυβουαπι μα Ρογα ἔπογιἐ ἀθργθθηβυβ νοὶ ἀρβοοηαίςαπὶ τη πα 
ἰταάϊδεσις Ἔχυγοηάμσμα, ἀδταπῦτη Πΐο 5018 ΤΔΟΣ5 οὐ. σοῃίοϑεϊη οπὶπὶ Ῥτγοάϊξπι5 δὰΐϊ σον οἱ 5 

οἈΡΙϊ411 ἰπάϊοῖο συ θίδοο οι. δχρι ον, 

Ὁ Ε ἨΞΗ9Π4(-- ΗΕ) ἢ 

1 δάάδπιιβ ἢ Ϊ δγτίυση ὈῈ 2 ἰγαδδηίυσ Ἠ3Η3 | ἱποθπάϊυτη Ὁ | βοθνα Η2Η13 βοβενὰ Ὲ βονᾷ δ | 

Ῥετοαπέὲ ΜῈ 3 105» Η | οοπιηρπίαγί 5] οοπιπποπίαπι Ἡ [ ᾳυοά] αὐ ἨΦ4 4 8Ὁ Αττῖο] ἀσριέσιο 14] 

ἀδθρσγδθβθηβυβ Ἐ4 5 ἰγδάϊ οι] ἀδάοτιἐ Η4 1 ἐχυγοπάμπτη] δχέοττοπάυτη ΗΕ [ ἄἀδιπηυπι » Η ἃ | ρμγὸ- 

ἀϊξι5] ρσοάείυτ Η Ῥσγοαεγοίυσ ἢ 6 ςαρίξαϊ Ἠ3Η14 οαρίεὖ!! ἨΣ Ι ἰδοθϑϊε Η3 

ϑοβλο οὐδ ὰϑὸ σου» Δ μυλ μκο --οἱ μιϑοὶ - οὔθ οιοραλο - οἱ ὼ}}5 

Ἰακὰς 9 Ομμῷ5 ςϑομμο υδον ΚΎΠΝ μα 35 οι. δ3ο ἰσομ» ὍΣ αὐὐϑαϑθῃθ 

βα» βμυα ΟΝ .λοῦ μαυἱ δὰ9. (σα δὲ (30. ὁσου) «οι. 5-9 βαλοω -ϑἱ Μὲ .ἷγοι 

βγοιαρν. -οἱ "ὶ ἈΘΩΜ ἰραθο ἰδαὰθ ομανθδοο δ οδὰν κου (ὅσα δας 

μ᾽ μαϑ -βαλλϑ ββϑοῦ ον δα κοϑῦαθ «ὦ τῶ Ἀγ ΟΜ οδαιθδλϑονο οὐδοῦ 

Ὅϑλο οδδιαρο βὸ [μὲ ὅλου ὑκοδαν ὡϑα δὶ κ5ὸ Ἀκρο Αλ}» ζβλακοο βμβο -αὐιὺ γον οἱ (Σ 

λαμ βιαϑο μιδδο ἰγομοῦ Ὡς ἰμάλϑο οεἰοομ ἰλοδο ομμοθουν μο)} “τομδς εϑοϑο ῥαλϑο 

δου μοοὶ "» ἰδϑορο δ δ) 

ΑΒΕ 

2 ἴδαμν Ὀΐ5 ω56}1}}] αλϑονἶγ Ὁ Δ 0 ΒΒ. 5 δ] λα Ἐ 



Βιηίεί Καίβοι Ἰζοπβίαπεηβ ἀη Αὐἱβ ἀπα σεποββόη (333). 69 

Ὀτκαπάς 44. 
Βείεῦῖ Καίβεσ Κοῃβίδιτίηβ δὴ Αγ πα Οεποββεη. 

(333) 

Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς ᾿Αρείῳ. καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ᾿Αρειανοῖς. 

Κακὸς ἑρμηνεὺς αὐτόχρημα εἰκών τε καὶ ἀνδριάς ἐστι τοῦ διαβόλου. ὥσπερ γὰρ 1 

ἐκεῖνον οἱ δεινοὶ πλάσται πρὸς ἀπάτης δέλεαρ πλάττουσιν, οἷονεὶ κάλλους αὐτῷ εὐπρέ- 

πεῖαν προσμηχανώμενοι αἰσχίστῳ καθάπαξ ὄντι τὴν φύσιν, ὅπως ἂν τοὺς ταλαι- 

5 πώρους ἀπολλύοι πλάνην αὐτοῖς πτροπίνων, τὸν αὐτὸν οὗτος ἂν οἶμαι τρόπον ποιήσειεν, ᾧ 

μόνον σπουδῆς ἄξιον τοῦτ᾽ εἶναι δοκεῖ, τὸ τὰ τῆς οἰκείας ἰταμότητος δηλητήρια ἀφειδῶς 

προβάλλεσθαι. τοιγάρτοι καινὴν καὶ, ἀφ᾽ οὗ γεγόνασιν ἄνθρωποι, οὐδεττῶώποτε φα- 9 

νεῖσαν ἀπιστίας εἰσάγει πίστιν, διόπερ οὐδὲν τῆς ἀληθείας ἄρα ἀπᾷδον ἐκεῖνο φαίνεται 

τὸ πάλαι τῇ θείᾳ ῥήσει διηρθρωμένον, ὅτι πρρὸς τὸ κακόν εἰσι πιστοί. τί δ᾽ ἄν τις 8 

10 ἐκεῖνο λέγοιτο τὴν τοῦ βουλεύεσθαι χάριν αὐτὸν ἀπολωλεκότα μηκέτι κουφισμοῦ τινα 

ἐπικουρίαν εὕρασθαι ἐπιθυμεῖν; τί τοίνυν φημί, Χριστὲ Χριστέ, κύριε κύριε; τί δήποτε 
ἡμᾶς τὸ ἀσεβὲς τοῦτο λῃστήριον ὁσημέραι τιτρώσκει; ἕστηκεν ἐξ ἐναντίας δεινή τίς 

βιαία τόλμα, βρυχᾶται ἐπιπρίουσα τὸν ὀδόντα δύσμορφος ὑπ᾽ ἀτιμίας καὶ παντοδαποῖς 

περιτετρωμένη ἐγκλήμασιν. αὕτη μέντοι ἐν τῷ νόμῳ καὶ τῷ περὶ σοῦ κηρύγματι 4 
16 ὥσπερ τισὶ τάλαις καὶ τρικυμίαις κακῶν διαφορουμένη ἐξερεύγεται μὲν ἐξώλεις λόγους, 
γὙράφουσα δὲ τούτους ἐκφαίνει, οὃς οὐδέποτε σὺ τῷ ἀϊδίῳ τῆς σαυτοῦ πηγῆς τῷ πατρὶ 

συνυπάρχων (ἐν) ταῖς περὶ σαυτοῦ γνώσεσιν ἀφώρισας. συνάγει δὲ ὅλως καὶ συμφορεῖ 
δεινὰ ἄττα καὶ ἄνομα ἀσεβήματα, νῦν μὲν τὰς γλώττας κραδαίνουσα, νῦν δ᾽ αὖ πάλιν τοῖς 

τῶν ἀθλίων σπουδαῖς ἐπαϊρομένη, οὗς ἐπ᾽ ἀδείας αὕτη παρόντας ἐξαπατᾷ καὶ φθείρει. 
320 Βούλομαι δὲ ἤδη τοῦ προέδρου αὐτῆς τὴν φύσιν ἐξετάσαι. τί γὰρ δὴ λέγει; »ἢ ὕ 

κατέχωμενκ, φησίν, »οῦ ἤδη ἐγκρατεῖς γεγόναμεν ἢ γενέσθω ὡς αὐτοὶ βουλόμεθακς. 

πέπτωκε καὶ ταῦτα πέπτωκε ἀναιρούμενος »δόλῳκ, φησίν, »ἢ δεινότητι παανουργίας«. 
οὐδὲν διαφέρει. σεμνὸν μόνον ἡγεῖται, ὃ διὰ πονηρᾶς ἐπινοίας εἰς αὐτὸν εἰσερρύη. 
γ»πλήθης, φησίν, »ἔχομενκ. προβήσομαι δὴ μικρὸν αὐτὸς ἐπὶ τὸ πρόσθεν, ὡς ἂν τῶν 

5 τῆς μανίας πολέμων θεατὴς γένωμαι. αὐτός, ἔφην, ἐγὼ προβήσομαι ὁ τοὺς τῶν ἀφρόνων. 
πολέμους παύειν εἰωθώς. ἄγε δή, ἔΑρες ἤΑρειε, ἀσπίδων χρεία. μὴ σύ γε τοῦτο ποιήσῃς, 
ἱκετεύομεν. ἐπισχέτω γοῦν σε ἡ τῆς ᾿Αφροδίτης ὁμιλία. ἀλλὰ γὰρ εἴθ’ ὡς τοῖς ὄχλοις 

21 Ατῖυϑ Ῥεζίθηξ 510} δΐ βεῖίπθ ἈθῃδΟΠ δίΐοη δὰ αδὺ 2. πἰοδηἰβοῦθη ϑυποᾶς νρὶ. 5. 70, τὸ ἃ. τ. 31. 

᾿Αμάογεπίδ!]ς Ψ|1 ἐσ εἶπα Θοπάοθυϊίτοης ρτυπάδη νρ]. 24 26 νεῖ. Ἡοπῖοσ 1]. Ε 31. 4551. Ζυρίθ ἢ 

15ὲ ἄρειος γοτίβρίδὶ πιϊξ ἄθτα ρ᾽δίομθη Αἀ]εϊτείν : “Καὶ βου βου Ατὐοβ᾽ 27 νεῖ. ἩοπιοΣ 8. 8. Ο. 458. 

ΨΙΕΠΘΙΟ ΒΕ ποὺ Απδρίθίπμπρ δὺῇ ἄθῃ Ψεσθῆτ τϊὶ ΝΜ εΙθθση, ἄθη Ατίαβ ρβερία 

ΑἸΏ. ἀ8 ἄδοσ. πῖο. (ΒΚ ΚΕ) Ὁεὶ. 1Π τον,τ (ἃ Ὁ ο) 1---2 διαβόλον Ῥοὶ ἘρίΡρΗ. Βδδσγ, 69,9,4 (111 159,29 

-τ6ο,1) 26 ἄγε---- 27 ὁμιλία ἘρΡΙΡΗ. Παρτ. 69,9,6 (11 1τ6ο,5---6) 

συ Σεβαστὸς -[- Μέγιστος ἘΡΙΡΆ. [τοῖς σὺν αὐτῷ "» ΟΕ]. ΕΡΙΡΒ. 2 τε 5 Αἴμ. ] ἐστι Ὁ» Αἴῇ. 4 τὴν 

φύσιν Αἰῃ. (ΒΚ; ἰπ τῇ φύσει οοττ. Β) 66]. (Α1) τῇ φύσει Αἴπ. (ἘΕ) σε. (ΗΡ6) | ἂν τοὺς] αὐτοὺς 
Αἴῇ. (ΚΕ; δῦογ ἰπ ἂν τοὺς οοττ. Ἐ) ἂν ἅδετζ ἅ. Ζεῖία Αἴ. (Β) 5 προπίνων ΑἸ. (ΒΙΚὴ προπείνων 

Αἴ. (ΕΒ) προπεινῶν Αἴ. (Ε; ἃ. Εα ν. 85Ρ. Ηά. οἶμαι προτείνων ἢ προπίνων) προτείνων ΑἸἴΆ. (Κ γρ΄ ἃ. 

ἘΔ.) ἀεὶ. | οὕτως ΑἸ᾿. (Ε) 6εὶ. (6ο) οὗτοι |ς Αἴῃ. (Ε) 7. προσβάλλεσθαι Αἴ. (ΕΕ) | καινὴν] καὶ νῦν Ὁ]. 

8 ἀπᾷδον ἄρα “ Αἴῃ. (Κ) το λέγοιτο] λέγεσθαι ( 8]. (ΑΛ 10) | αὐτὸν] αὐτῶν Αἰῃ. (ΕΒ) τι εὕρεσθαι 

Αἴὰ. (Κ) εὕράσθαι Αἴῃ. (Ε) 12 ἀσεβὲς τοῦτο » ἀεὶ. 13 τοὺς ὀδόντας Αἰῃ. (Ε) 15 καὶ "» 

σε]. (αι 03 τό σὺ] ἐν ΑἸ, (Ε) ὁ σε]. [ σαυτοῦ] αὐτοῦ σεὶ. (Α1 οοττ. πη σαντοῦ, ἨΡο) 17 (ἐν) ΗᾺ]. 

Ι σεαυτοῦ Αἴῃ. (Ε) αὐτοῦ Αἴὰ. (Ε) 19 αὐτὴ 6εΙ. 20 λέγειν Αἰ. (Ε) | ἡ 6ε]. (40) 72: κατε- 

χομένη ΟΕ]. [ οὐ] ἧς σε]. (Αἡ ἢ οὐ Ατῃ. [ γενέσθαι (εἰ. (0) 22 ἀναιϊρούμενος] ναὶ ἀρνούμενος ΑἸΉ. 

23 εἰσερρύει Αἴὰ. (Β) ἐρρύη Ατῃ. (Ε) 24 δὴ] δὲ Αἰ. (ΕἸ ΟΕ]. (ο) 1] μικρὸς Αἴ, (Ε) 2Ζ6 χρεία 

Ἐρΐρῇ. Τος εἶ χρεία Αἴπ. ἢ οὔ. ἧ χρεία (Ε]. 15Ξὲ ΤΙξέορτ, δὰ. Ν (50 1.06) | γε σύ “ο΄ ἘΡΙρΒ. | ποιήσεις 

Αἰὰ. (ΕΕ) ἀεὶ. (Μὴ 27 γοῦν σε ἡ Αἰ. (εἰ. (1.6) δὲ σὲ ἡ γοῦν ἘρΙΡΆ. (1) γ᾽ οὖν σε ἤγουν Ὁεϊ. 
ἨΞ55. 1 ἱπίοσ ἡ Ἀδ5. ν. ο. 3. Βυσπδίαθεη Αἰ, (Β) 



νη] Ὀυκυμᾶς 34. 

ἄριστα συνεκροτῆσθαι δοκεῖς, οὕτω σοι τῇ περὶ τὸν Χριστὸν εὐσεβείᾳ προσῆκε ἀκμάθειν. 
ἢ ἰδοὺ δὴ πάλιν αὖ ἱκέτης ἔρχομαι καὶ τοῖς ὅπλοις παμπληθὲς ἰσχύων μάχεσθαι μὲν οὐκ 

ἐθέλω, τῇ δὲ τοῦ Χριστοῦ πεφραγμένος πίστει σέ τε ἰάσαθαι καὶ τοὺς ἄλλους θεραπεῦσαι 

8 βούλομαι. τί οὖν φὴς ταῦτα πράττειν, ἃ μὴ τοῖς ἤθεσι προσῆκε τοῖς σοῖς; ἀλλὰ μεθ’ 

"ὁποίας ἡσυχίας, εἰπέ μοι, ἢ τίνα περιουσίαν περιβεβλημένος, μᾶλλον δὲ ἐφ᾽ ὅ τι προπε- ὃ 

τείας ἐληλακώς; ὦ τόλμης ὑπὸ κεραυνῶν ἀξίας καθαιρεθῆναι. ἀκούσατε γάρ, ἃ δεδή- 
λωκὲ πρώην πρός με, ἰὸν ἀποστάξοντι γράφων τῷ καλάμῳ. »οὕτως, φησί, »τιστεύομενκ. 

εἶτ᾽, οἶμαι, προσϑεὶς οὐκ οἶδα ἄττα σοβαρῶς πὼς καὶ μάλα ἀκριβῶς ἐξησκημένα, προιὼν 

πορρωτέρω οὐδὲν ὅ, τι τῶν δεινῶν ἀπεσιώπησεν, ἀλλ’ ὅλον, ὡς ἂν εἴποι τις, τὸν τῆς 

παρανοίας ἀνέῳξε θησαυρόν. »γ»ἀπελαυνόμεθαςκ, φησί, »καὶ τὴν τοῦ εἰσδεχθῆναι ἡμᾶς 

9 ἄδειαν ἀφαιροῦνταικ. ἀλλ’ οὐδέν πτ ταῦτα πρὸς τὸ πρᾶγμα, τοῖς δὲ ἑξῆς προσέχετε τὸν 

νοῦν αὐτοῦ γὰρ χρήσομαι τοῖς ῥήμασι. »δεόμεθας, φησί, »ἐὰν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐπιμείνῃ 

γνώμης ὁ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος, ἄδειαν ἡμῖν τοῦ λοιποῦ δοθῆναι κατὰ τὴν τοῦ 

10 νόμου διάταξιν τὰς ἐνθέσμους καὶ ἀπαραιτήτους θεραπείας τῷ θεῷ ἐπιτελεῖν. ὧ 

δεινῆς ἀναιδείας, ἣν σπουδῇ τῆς ἀληθείας ἀπελέγξαι προσῆκεν. ὃ γὰρ αὐτῷ καθ᾽ ἧδο- 

νὴν ἐτύγχανεν ὄν, τοῦτο τῇ συντομίᾳ τῆς φράσεως ἀπετυπτώσατο. τί φὴς ἄτοπε; 

διάστασιν εὐπρόσωπον ἡμῖν τῷ σαθρῷ τῆς κατεαγυίας σου διανοίας ἐπιτειχίξειν 

11 μηχανᾷ καὶ τοὺς ἐπὶ κακῷ σοι προσπλακέντας ἀπολέσαι σπεύδεις; »τί οὖν«, φῆς, 

»πράξω, εἶ μηδεὶς ἄξιον ἡγεῖται με δέξασθαι«; τοῦτο γὰρ πολλάκις ἐκ τῆς ἀνοσίας φά- 

ρυγγος ἐκβοᾷς. ἐγὼ δὲ τοὐναντίον ἔρομαί σε’ ποῦ δὲ σαφὲς γνώρισμα καὶ μαρτύριον 30 

τῆς σεαυτοῦ διανοίας ἐπεδείξου; ἣν ἐχρῆν σε διατττύξαντα καὶ τοῖς θείοις καὶ τοῖς ἀνθρω- 

πίνοις σαφῆ καταστῆσαι. καὶ μάλιστα τότε τὰ ἰοβόλα τῶν ἑρπετῶν τὸ τηνικαῦτα μᾶλλον 

ἀγριαίνειν πέφυκεν, ὅταν ἑαυτὰ τοῖς τῶν φωλεῶν μυχοῖς ἐνιδρυνθέντα αἴσθηται. 

12. ᾿Εκεῖνο δέ γε λίαν ἀστεῖον αὐτοῦ τὸ σπουδαίως εὖ μάλα καθάπερ ὑπό τι προσὼω- 
πεῖον αἰδοῦς σιγὴν πλάττεσθαι. τῇ μὲν τοῦ σχήματος τέχνῃ τιθασσὸν σεαυτὸν καὶ χειροήϑη 26 

σύ γε παρέχεις, κακῶν δὲ μυρίων καὶ ἐπιβουλῶν ἔνδον γέμων τοὺς πολλοὺς λέληθας. 
ἀλλ᾽ ὦ τῆς ἀθλιότητος: ὡς ὁ πονηρὸς βεβούληται, οὕτως "Ἄρειος ἡμῖν ἀνομίας ἐργαστή- 

18 ριον κατεστήσατο. λέγε δὴ νῦν μοι παρελθὼν τῆς σεαυτοῦ πίστεως τὸ γνώρισμα 
καὶ μηδαμῶς γε ἀποσιωπήσῃς, ὦ τὸ μὲν στόμα διάστροφον, τὴν δὲ φύσιν ὀξύρροπον 

πρὸς πονηρίαν κεκτημένε᾽ »ἕνας λέγεις »θεόνά«; σύμψηφον ἔχεις κἀμέ, οὕτω φρόνει. »τῆς 

οὐσίας αὐτοῦ ἄναρχον καὶ ἀτελεύτητον λόγον εἵναικ φής; στέργω τοῦτο: οὕτω πίστευε. 
14 εἴ τι περαιτέρω προσπλέκεις, τοῦτ᾽ ἀναιρῶ εἴ τι πρὸς ἀσεβῆ χωρισμὸν συγκαττύεις, 

τοῦτο οὔτε ὁρᾶν οὔτε νοεῖν ὁμολογῶ εἰ »τὴν τοῦ σώματος ξενίαν πρρὸς οἰκονομίαν τῶν 

μ᾿ 0 

μ᾿ σι 

ω Ὁ 

7 Ἰζοπβίδπεπ ἴὰρ οἷα Βγίοξ ἄθβ. Ατὶυβ ἂπ ἰῃῆπ νοῦ; νρὶ. 5. 72,1 12 1)16 Μ]Θαθσδαξπδῆπιθ (465 

Ασίυβ μαξζϑη ΑἸθχαπάοσγ (ὕτ|κ. 32) υπᾷ Αὐἰμαπδβὶυβ βιᾶπαϊξ νοσυγοϊροτ; νρὶ. ἄθα Βτίθξ Κοπείβδηξίιπβ 468- 

ΜΈΡΘΠ Ὀοὶ ΑἸΏ. ΑΡΟΪ. ο. Ατίδη. 59. 16 Βοσάθσυπρ 4685 Ατϊὰβ ἰδὲ ἀΐθβεῖρο 16 βομοπ δυΐ ἄθσ Ῥαϊδϑιϊηθη- 

βίβομθη ϑυπηοάθρ Ὅτι. τὸ 30 18 [ο]βθηάθῃ ϑνογία βίδτιησηθη δὰ5 δἴμοτη ΟἸδυ ΘΒ οἸοπ ἐπ ΐβ, 485 Αταλιβ 

βϑίῃθη Βιίθία θεϊρεζάρε μβαϊέθ. Ζὰυ ἕνα θεὸν νεῖ. τῆς. 6 8. 12,4 

ΑἸ. (ΒΚ ΚΕ) σεὶ. (ὁ Ὁ ο) 

τι συνκεκροτῆσθαι Αἰ. (Κ) σὔκεκροτῆσθαι Αἴ. (Ε2) συνεκροτῆσθαι ΑἸ. (Ε) συνεκκροτεῖσθαι 6]. [ παρὰ 

συνεκρ. άδυτ ν. ο. 5. Βυομβίδθει Αἴῃ. (ΒΕ) σύυνεκρ. - ἄριστα Αἴ, (Ε) | προσῆκε ΟρΡ.] προσῆν Μδβ5. 

2 παμπληθὲς] πᾶν πλῆθος (ΕἸ. 4 μὴ » ΔΈ. 66]. (6) [ μετ’ Αἰ. (ΕΕ) [ μετὰ ποίας (εἰ. 6 ἀξίως 

ΟΕ]. (8.9) [ἃ] οἷα Αἰμ. (ΒΚ) 7 ἀποστάςξοντα 6εὶ. το παροινίας Αἰ. (ΒΚ) σεῖ. (62) | ἠνέῳξε 

σοὶ. ἀνεῴξασθαι Αἰῃ. (Ε) 12 ἐπιμένῃ Αἰ. (ΕΕ) Ὁσεὶϊ. μείνῃ Αἰὰ. (Κ) 16 ἀνετυπώσατο Αἰ. (ΒΚ) 

17 τὸ σαθρόν 6εἸ. [ κατεαγυίας) κατ’ ἐμὲ ἀγρίας (εἰ. 18 ἀπωλέσαι ΑἸΆ. (Ε) 19{20 φάρυγος Αἰ. 
(ΚΕ, γ ἄρδει γν. βΡ. Ηά. Ἐ) 20 δὲ] μὲν οὖν Αἴῃ. (ΒΚ) 22 μαλίσθ᾽ ὅτι (ε]. 23 ἐνηδρυνθέντα 6εὶϊ. 

(ΑΔ: 1.06) ἐνιδρυθέντα ΑἸ. (Ε) (6]. (ο) ἐνηδρυθέντα ΟΕ]. (0) 25. πλάττεται Αἴ. (ΒΕ) (8]. (ἃ ο) 
26 παρέχεις) προάγεις Δῦο᾽ δχρ. Δίβ. (Β) 27 "Ἄρειον δεϊ. 28 δὴ] δὲ (61. (ΗΡΜῈΡ) 432 συγ- 
κατατάττεις ΟΕ]. ἨΞ5. 



Βιίεῦ Καίβεν ἰζοπϑβίδητί πα δὴ Ατὐἰὰ8 ὑπ Ἔποββθη (333). 71 

θείων ἐνεργειῶν παραλαμβάνεις, οὐκ ἀποδοκιμάφω. εἶ »τὸ πνεῦμα τῆς ἀϊδιότητος ἐν 

τῷ ὑπερέχοντι λόγῳ γεγενῆσθαικ λέγεις, δέχομαι. τίς ἔγνω τὸν πατέρα, εἰ μὴ ὁ ἐλθὼν ἀπὸ 

τοῦ πατρός; τίνα ἔγνω ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὃν ἀϊδίως καὶ ἀνάρχως ἐξ αὐτοῦ γεγέννηκε; σὺ 

μὲν νὑπόστασιν ξένην« ὑποτάττειν οἴει δεῖν κακῶς δήπου πιστεύων, ἐγὼ δὲ τῆς ὑπερεξό- 

5 χου καὶ ἐπὶ πάντα διηκούσης δυνάμεως τὸ πλήρωμα τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ οὐσίαν μίαν 

εἶναι γινώσκω. εἰ τοίνυν σὺ ἀφαιρεῖς μὲν ἀπ᾽ ἐκείνου, ἀφ᾽ οὗ χωρισθῆναι οὐδὲ διανοίᾳ 1 

τῶν ἐρεσχελούντων δεδύνηται οὐδεττώποτε οὐδέν, προσθήκης δὲ χαρακτῆρας εἰδοποιεῖς 

καὶ ὅλως γνωρίσματα φητήσεων διορίτεις ἐκείνῳ, ὦ ὁλόκληρον μὲν ἐξ ἑαυτοῦ τὴν ἀϊδιότητα 

δέδωκεν, ἀδιάφθορον δὲ τὴν ἔννοιαν, ἀθανασίας δὲ δι᾽ ἑαυτοῦ καὶ ἐκκλησίας ἔνειμε πίστιν -- 

τὸ κατάβαλε οὖν δή, κατάβαλε τὸ εὔηθες τοῦτο ἀνόμημα, ὦ ἀστεῖε σὺ καὶ εὔφωνε καὶ τὰ 
κακὰ πρὸς ἀπιστίαν τῶν ἀνοήτων ἐξάδων. εἰκότως ἄρα σε ὁ πονηρὸς τῇ ἑαντοῦ 16 

κατεστρέψατο κακίᾳ, καὶ τοῖς μὲν ἴσως ἡδὺ τὸ τοιοῦτον εἶναι ἐδόκει (οὕτω γὰρ (ἀστεῖον) 

σεαυτὸν {(προσγ)πεποίηκας), ἔστι δὲ πάντη ὀλέθριον τὸ κακόν. φέρε δή, τῆς ἐν τοῖς 17 

ἀτοπήμασι διατριβῆς ἀπαλλαγεὶς ἄκουε, ὦ δαιμόνιε ἤΑρειε. σοὶ γὰρ διαλέγομαι. τῆς 
15 ἐκκλησίας δήπου τοῦ θεοῦ ἀποκεκηρυγμένος οὐκ αἰσθάνῃ; ἀπόλωλας, εὖ ἴσθι, ἐὰν μὴ 

βλέψας εἰς σεαυτὸν τὴν παροῦσάν σου κατακρίνῃς ἄνοιαν. ἀλλ᾽ ἐρεῖς, ὡς ὄχλοι συμπράτ- 

τουσί σοι καὶ τὰς φροντίδας ἀπελαφρύνουσιν. 
Ακουε δὴ οὖν μικρὸν ὑποσχὼν τὰ ὦτα, ὦ ἀνόσιε ἤΑρειε, καὶ σύνες τὴν σαυτοῦ 18 

ἄνοιαν. σὺ δέ, ὦ πάντων κηδεμὼν θεός, εὐμενὴς εἴης τῷ λεγομένῳ, εἰ πίστεως ἔχοιτο. 

20 ἐγὼ γὰρ ὁ σὸς ἄνθρωπος ἵλεω ἔχων τὴν παρὰ σοῦ προμήθειαν καὶ ἐξ Ἑλληνικῆς καὶ 

ἐκ 'Ρωμαικῆς γραφῆς πάνυ ἀρχαιοτάτης σαφῶς ἀποδείξω τὴν ᾿Αρείου μανίαν πρὸ τρισ- 
χιλίων που ἐτῶν ὑπὸ τῆς ᾿Ερυθραίας προρρηθεῖσαν τε καὶ προφημισθεῖσαν. ἔφη 19 

γὰρ ἐκείνη γε »οὐαί σοι, Λιβύη, ἐν παράλοις κειμένη χώροις" ἥξει γάρ σοι καιρός, ἐν 

ᾧ μετὰ τοῦ δήμου καὶ τῶν σαυτῆς θυγατέρων δεινὸν ἀγῶνα καὶ ὠμὸν καὶ παγχάλεπον 

25 ὑπελθεῖν ἀναγκασθήσῃ, ἀφ᾽ οὗ κριτήριον μὲν εἰς ἅπαντας πίστεώς τε καὶ εὐσεβείας δια- 

δοθήσεται, σοὶ δὲ πρρὸς ἔσχατον ἀποκλινεῖ καταστροφῆς. ὑμεῖς γὰρ τῶν οὐρανίων ἀνθῶν 

τὸ δεκτήριον ἀνασπάσαι τετολμήκατε καὶ δήγματι σπαράξαι καὶ μέντοι σιδηροῖς ἐγ- 
τ χρᾶναι τοῖς ὀδοῦσι«κ, τί δῆτα, ὦ πανοῦργε; ποῦ γῆς σαυτὸν εἶναι νῦν ὁμολογεῖς; 90 

2 ΝΎ ΕἸ. Μί. 11,27 υ. ΓΚ, 10,22 4 Ατυβ αὶ νοῦ Απίδηρ πη ἀγεὶ Ἡγροβίδβθη ρεϊθησί: {Ππς. 6 5. 13,7, 8. 

8. Ατίιιβ Ραὶ Αἴβαπ, ὅθ βγη. 15 (1 728 0), ἴδιον οὐδὲν ἔχει (Ξο. ὁ υἱός) τοῦ Θεοῦ καθ᾽ ὑπόστασιν ἰδιό- 

τητος ...., ἀνεπίμικτοι ἑαυταῖς εἰσιν αἱ ὑποστάσεις αὐτῶν 15 Ατίὰβ νγασ βοῆοπ δἰπη18] ΘχἸκοπηπιι- 

πἰζίεσε ποσγάδπ, ἀϊθ5 (θβομϊοῖς απ ἵἱπη ᾿ΙΘάΘΥ οσθῖεπ τ6 ΝΕ]. 5. 72,2 δι Ἐ-. ϑομβνατίζ ΝΌς 

ΙΟΙῚ, 410 τνοϊϑὲ ἄδγδυΐ πἰη, 4848 Κοηβέαμειι δυοῃ ἂπ ἀπάδγοι ϑέ6 16 (Οταξΐο δα βοῖ. οοδθβέμπι 19; 181,16) 

εἶπα Ἰδξοϊπίβομα {ὐρεσβείζυπρ (νοι Οἷςθγο) ἄθσ Οσϑῖοὶ οππί. Τ)ὰ5 [οἱρεπᾶβ Ζίέαὶ βίδπιτπα δτι5 δἰποῖ Ἰδίοὶ- 

πίβομεπ ΒΑΒδΩΡ νῸη Οτδο. 5ΙΡΥ11., ΠῚ 3238. ΤΔ5 ἰδὲ ἱπησηθσηΐῃ ἔγαρ]ο, ηπ πλᾶῃ ἄθπ Ταχί Ῥαὶ 

ΟΘΒοῖτεπ (8. 65) ταὴῖδ ἄδθιῃ νοσθρθηάθῃ νοτρ βίο με, Ἰπβοτθ Θ66116 1δὲ ἱπίεγθββατιξ ραπαρ, δ δἷ6 δι8 

οἴποσ δ] ΐθσθη ἘΔΒΒΌΠΡ Ζὰ δβἰβτηπηεπ βομεϊπί, 415 αἷθ τπ|8 θεκαππίθ. ΟΘΒοϊκοπ καηπὶ βομοίηρας 488 Ζίίαϊ 

τίομε. Τὸν ψογίαββογ σπου Εδᾶδ (α. 19) νετϑίομογέ, 4828 18 ΘΙ Ῥγ116 πίομέ οτβὲ πρὶ ΟΠ τϑεὶ σθρατί (5. 181,14), 

βοπᾶδγῃ ἐπὶ βθομβίθῃ (σββοβίθομέ ΠΟ ἄκτ ρτοβεπ ΕἸαΐ ρεϊεθέ μὰ ΡῈ (5. 179,8). Ζα ἄδῃ 3000 Τδῆγθη (Ζ. 21) 

Καππ ἰολ θῖπθ Ῥδγ8116186 ἤπάδθῃ, νγθπῇ πἰοῃΐ ἀϊθβα Απραθς τὶ ἀδτ ΝΑ το ἴῃ ΖΌΒΔΙ τ ΘΠ μΘπΡ Ζὰ ὈΥΏΡΘΠ 

ἰβὲ, 448 ἀ186 5:0 }116 (Ἐσγε ταί) σὰσ Ζεὶε ἄδσ ργοβαπ Ἐ]αΐ Ιεθίβ (Οτσας. ΒΙΡΎ]. 111 823 νε}]. 1 2881) 

Αἰ. (ΒΚ ἘΕῚ) ΟΘεΙ. (6 Ὁ ὁ) 

2 γεγεννῆσθαι (εἰ. (05) 4 δεῖν Ὁ Αἴ. (ΒΚῚ 5 τοῦ ;» 6εϊ. 6 σὺ Ὁ Δι. (Β) 6εὶ]. (Η) 

7 εἰδοποιεῖς ΑἸ᾿. (ΒΚῈ) 66]. ([96) ἰδιοποιεῖς ΑἸΉ. (Ε) ὁδοποιεῖς (:ε]. Ἐ155. 9 ἔδωκεν Αἰ, (ΕΒ) 1 δὲ:} 

τε 6εὶ. 12 εἶναι "» Αἴκ, (ΒΕ) | δοκεῖ Αἴ, (ΚΕ) 12{τ3 (ἀστεῖονν) υπὰ ζπροσνὺ ΟΡ. ἰαξ. οἔνγα : ἴϑτη 
ὉτΡΠΏτη Θηΐση ἐθίρβατη βἰτηι]αϑεὶ οᾶδτ ἔθοβ νεῖ. 5. 70, 248, πεποίηκας ΑἰὮ. πέπεικας (6]., Βα! δθδσ 

Τὰ 5'ππ, αηπ τπᾶπ αὐτοὺς ἐὔτ σεαυτὸν 1165. τ6 σεαυτὸν] ἑαυτὸν Αίῃ. (ΒΕΕ) 6εὶ. (413) | σου] 

σοι 6εϊ. 17 ἐπελαφρύνουσιν ΑἸἴΆ. (Ε) 18 οὖν δὴ ““ εἰ. το εἴη Αἴῃ. (Β) 20 ἵλεως Αἴὰ. (ΚΕ) 
22 Ἐρυθρᾶς 6ειὶ. 23 παραλίοις (ε]. 24 τῶν δήμων ΟΘεὶ. 26 σο!]] σὺ (ε]. [| ἀποκλινεῖς 

66]. [{ γὰρ - γὰρ, «ϑὸ δυβταὰ, ἀἕβῃ, (Ε) 2γ[28 ἐγχρᾶναι] ἐχράνατε Αἰὰ. (ΚΕ) 6εὶ. 



η9 ὕπχαπάε 34. 

ἐκεῖ δηλονότι. κατέχω γάρ σου τὰ γράμματα, ἃ τῷ τῆς μανίας καλάμῳ πρός με διεχάραξας, 
ἐν οἷς φὴς πάντα τὸν Λίβυν δῆμον σύμψηφον εἶναί σοι πρὸς σωτηρίαν δήπου. εἰ δὲ οὐ 

φήσεις ταυτὶ οὕτως ἔχειν, μαρτύρομαι ἤδη τὸν θεόν, ἦ μὴν ἀρχαιότατον τῆς ᾿Ερυθραίας 

πυκτίον Ἑλληνικῇ συντεταγμένον γλώττῃ εἷς ᾿Αλεξάνδρειαν ἀποστέλλειν, ὡς ἂν θᾶττον 
91 ἀπόλοιο. εἶτα σὺ ἀναμάρτητος, ὦ δικρανόφορε; εἶτα οὐ σαφῶς ἀπόλωλας, ὦ ἄθλιε, τοιούτῳ ὅ 

δεινῷ περιεστοιχισμένος; ἴσμεν, ἴσμεν σου τὸ ἐγχείρημα ποία φροντίς, ποῖόν σε θράττει 

δέος; οὐ λέληθεν ἡμᾶς" ὦ δύστηνε καὶ ταλαίπωρε, ὦ τῆς ἀμβλύτητος τῶν σῶν φρενῶν, ὃς 

οὐδὲ τὴν νόσον καὶ τὴν ἀμηχανίαν τῆς σεαυτοῦ ψυχῆς ἀναστένεις " ὦ ἀνόσιε, ὃς τὴν ἀλήθειαν 

ποικίλοις διορύττεις λόγοις καὶ τοιοῦτος ὧν οὐκ αἰσχύνῃ ἡμᾶς ψέγων καὶ νῦν μὲν ἐλέγχων, 
ὡς γε οἴει, νῦν δ᾽ αὖ πάλιν νουθετῶν ὦ πίστει καὶ λόγοις ὑπερφέρων, παρ᾽ οἵου δῆτα 10 

99 οἱ ἄθλιοι ἐπικουρίαν ἑαυτοῖς πορίφεσθαι γλίχονται. καίτοι οὐδὲ συγγίνεσθαι τῷ 

τοιούτῳ ἐχρῆν, οὐδὲ ὅλως αὐτὸν προσφθέγγεσθαι, πλὴν εἰ μή τις ἐν τοῖς ὑπούλοις τούτου 

οἢ ῥήμασι τὴν τοῦ ὀρθῶς βιοῦν ἐλπίδα τοῖς μετρίοις ἀποκεῖσθαι οἴεται. ἀλλ’ οὐκ ἔστι 

τοῦτο, πολλοῦ γε δεῖ, τὸ δ᾽ ἀληθές, ὦ τῆς ὑμετέρας ἀνοίας, ὅσοι τούτῳ συναναμίγνυσθε. 

τίς ἄρα οἶστρος τῆς χαλεπῆς τούτου γλώττης καὶ τῆς ὄψεως ἀνασχέσθαι κατηνάγκασεν; 
οά Εἶεν: ἀλλ’ ἐπ’ αὐτὸν ἤδη σὲ βαδιοῦμαι τῷ λόγῳ ὦ τὴν μὲν ψυχὴν ἄφρον συ, τὴν 

δὲ γλῶτταν στωμύλε, ἄπιστε δὲ τὰς φρένας, δὸς δή μοι τοῦ λόγου οὐκ ἀμφιλαφές τι λέγω 

καὶ ἱπτττήλατον πεδίον, ἀλλ’ οὖν κύκλον γε εὐπερίγραφον, μὴ σαθρὸν μόνον, ἀλλ’ ἐρρω- 
μένον τε καὶ στερρὸν τῇ φύσει, ὦ ἀνόσιε δῆτα καὶ κάκιστε καὶ κρυψίνου. ἐξάγομαι γὰρ 

ταῦτα λέγειν: μᾶλλον δὲ βρόχον ἤδη σοι περιάψας καὶ συμποδίσας τῷ λόγῳ εἰς μέσους 30 

οὔ σε καταστήσω, ὡς ἂν πᾶς ὁ δῆμος τὴν σὴν καταμάθῃ φαυλότητα. ἐπ’ αὐτὸ δὲ πορεύσο- 

μαι ἤδη τὸ πρᾶγμα. νενιμμέναι δήπουθέν εἰσιν αἱ χεῖρες: προσίωμεν ταῖς εὐχαῖς" ἐπικά- 

λεσαι δὴ τὸν θεόν. μᾶλλον δὲ μικρὸν ἐπισχών, εἶττέ μοι, ὦ πανοῦργέ συν, τίνα θεὸν ἐπικα- 

90 λέσῃ πρὸς βοήθειαν; ἀλλὰ γὰρ ἠρεμεῖν οὐ δύναμαι. ὦ τῶν πάντων ἔχων τὸ κῦρος 

δέσποτα, ὦ τῆς μονήρους δυνάμεως πάτερ, διὰ τουτονὶ τὸν ἀνόσιον ὀνείδη τε καὶ μώλω- 20 

πας καὶ μέντοι καὶ τραύματα καὶ ὀδύνας ἡ σὴ ἔχει ἐκκλησία. "Αρειός σοι τόπον ἤδη προσ- 

αρμόξει καὶ μάλα γε εὐφυῶς, ἐφ᾽ οὗ καθιξάνων οἶμαι σύνοδον ἑαυτῷ ἢ παῖδα τὸν Χριστὸν 
"τὸν σὸν τὸν ἐκ σοῦ τὸν τῆς ἡμετέρας ἐπικουρίας ἀρχηγέτην θέσεως νόμῳ περιποιεῖται καὶ 

27 ἴσχει. ἐπάκουσον, ἀντιβολῶ σε, τῆς θαυμασίας πίστεως. σὲ τὴν κατὰ τὸν τόπον 

κινεῖσθαι, δέσποτα, κίνησιν οἴεται. σὲ τῆς ἀφωρισμένης καθέδρας κύκλῳ περιγράφειν 80 

12 Απβριθίυπρ δὺξ ἀϊβ Ὑμαϊοῖα ἄἀθβ Ασΐτβ 22 ΝΕ]. ΜΈ. 27,24 268, Ἐβ ἰδὲ τιδρ!ομ, ἅδ᾽ ἀδσ 

ἹΚαίβεσ ἀτίιβ ἄϊεβε ϑϑϊζε υξοσβοβίεθε, υνῖα οσ 65 οἥεπικυπᾶὶρ 5. 73,7 τὰ. Ζυν ὅβομε ψοῖβεὲ ΘομνατγὶΖζ 

(ἸΟΘ τοῖς, 498,2) δὰ Ὅτε. 6 5. 13, 178. ἷἰπ. ΟΡ Ατίυβ Μίοῃδβ 1,3 δυβροιαρὲ μαὲ πυπᾶ ἀδρεὶ σοάδηϊκομ 

ΔΆΒΒΡΙΘΟΙ ννὶς Ογίρομοβ ἴῃ Τοῃ. ΧΧ 18 (350, 158}  Ζὰ ἄδθγ δηρεθ!ομοα Απηβομαυυηρ ἅε5. Ατίὰβ νρὶ. 

Ναυπιοπίυβ Ῥεὶ Επ5. Ῥτϑθρ. ον. ΧΙ 18 (5398 85, Οἰβοσά) ὑπᾶὰ νοῦ δ]16πὶ Ὁοσρυβ Ἡοχποί. 10. 11 (θε- 

ΒΟΠΕΙΒ ὃ 11. 12) ππᾷ α΄6 Ῥγ]]δθη θεὶ ϑοοὶε Ἡδγιηδίϊοα 11 5. 898. Μ]ΘΙΠδἰομε ἀπίοσβιϑς Ἐζομπβίαπεϊῃ 

Ὠΐοσ νν8 5. 69,25 πισ ψ ρθη ἀ6ΥΓ Τἀδητ δὲ ἄεβ ΓΑάρειος στοὶϊξ ἀεπὶ άρειον γένος (-- Ῥετβου) ἄθη Ατίυβ 

εἷἰπβ ἀπβομβδαῦσηρ Ψ18 5ἷα Επάθπιοβ [γδὶ Τϑατηββοίαβ ἀθ ῥσῖπο, (Ρ. 382 Κορρ) ὑδεχιϊοξοσε: Μάγοι δὲ καὶ 

πᾶν τὸ Ἄρειον γένος... οἱ μὲν τόπον, οἱ δὲ Χρόνον καλοῦσι [τὸ νοητὸν ἅπαν καὶ] τὸ ἡνωμένον, 

ἐξ οὔ διακριθῆναι ἢ θεὸν ἀγαθὸν καὶ δαίμονα κακόν .. .. τῆς μὲν (50. 1οἰπυρδίαη) ἡγεῖσθαι τὸν 

᾿ωῳὡρομάσδην, τῆς δὲ (5Ξο. ἘϊπδβίεΓ 5) τὸν ᾿Αρειμάνιον, ἄδπη ἀϊ6 ορεπβίομβοπάοθπ ϑάϊΐζε ἀθγέθῃ βομυγσ θα 

Ατὰβ ζυρεσααξει ᾿ψογάθῃ 

Α1. (ΒΚ ΒΕ) 6εὶ. (4 ὁ) 

[Ξ οι 

3 ἦ μὴν] ἡμῖν (εἰ. 159. | ̓ Ερνθρᾶς 6εὶϊ. 7 οὐ Σ ΑἸΆ,, με ΚΕ Βι᾽ποίποοσσ. 8 σαυτοῦ Αἰ. (ΒΕ) | 

ἀναστέλλεις (ΕἸ. 9 μέν - γε 66]. (ο) 10 ὦ] ὡς σε]. | ὑποφέρων ΑἴΒ. (Ε) | παρ᾽ 
οἷου] περὶ οὗ 66]. Ηβ88. τι γλήχονται ΑἸΆ. (ΕΕ) 13 μέτροις ΟΕ]. Ἐ585.., 14 δεῖ] δὴ Αἰ. (ΚΕ) 
15 οἶστρος -- ὑμᾶς ΑἸ. (ΒΕ) 6]. τ6 εἶεν Σ» ΑἴΆ. (Ε) 6εὶ. (νὴ | σξξα. τὸν λόγον ΑἸ, (Ε οοττ. ἢ) 
ἄφρων Αἰμ. (ΕἸ 18 κύκλῳ Οεῖ. Ἐ155. 19 καὶ3 »» Αίῃ. (Β1). 23 πανοῦργε ϑοῖν,. -Ξ δέ. 

οϑ ἀϊββίτηθ)] θερμότατε -Ξ δ] ἰββίτπθ ΑἸ. (εἰ. 25[26 μώλωπας] λύπας Αἰᾷμ. (ΕΕ) 6εὶ. 28 τὸν 
τῆς ἐπικουρίας τῆς ἡμετέρας «α Αἴμ. (Ε) | περιποιεῖται] περιπεποίηται ΑἰΆ. 29 τὴν] τις ΑἸἢ. 

30 τῆς] τις Αἰ. | περιγράφειν -Ε δοκεῖ θεῖ Ἔχρ. Αἰβ. (Β) 



ΒιΐοΓ Καίβετ Κοπβίαπεῖπβ ἀπ Ατίαβ ἀπᾶὰ Θέποββεν (333). η8 

τολμᾷ. ποῦ γὰρ οὐκ ἔστιν ἡ σὴ παρουσία; ἢ ποῦ τὴν σὴν οὐ πάντες ἐνέργειαν ἐκ τῶν 

ἐπὶ πάντα σου διηκόντων νόμων αἰσθάνονται; πάντα γὰρ αὐτὸς περιέχεις, καὶ ἔξω σου 

οὔτε τόπον οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἐπινοεῖσθαι θέμις. οὕτως ἡ σὴ δύναμις μετ᾽ ἐνεργείας ἐστιν 

ἄπειρος. σὺ μὲν δὴ ἐπάκουσον, ὁ θεός, ὑμεῖς δέ, πᾶς ὁ λαός, προσέχετε τὸν νοῦν. ὁ 

5 γὰρ ἀναίσχυντος οὗτος καὶ ἀχρεῖος, ὁ ἐπ᾽ ἄκρον μοχθηρίας τε καὶ ἀνομίας ὁμοίως ἐληλακὼς 

εὐλάβειαν σκήπτεται. γἄπαγεςκ, φησίν, »οὐ βούλομαι τὸν θεὸν ἐγὼ ὕβρεων πάθει 

δοκεῖν ἐνέχεσθαι«κ. καὶ διὰ τοῦτο ὑποτίθεμαι καὶ πλάττω θαυμάσιά γε τῇ πίστει, ὡς ὁ 

θεὸς νεογενῆ καὶ νεόκτιστον οὐσίαν Χριστοῦ ποιησάμενος βοήϑειαν ἑαυτῷ παρεσκευάσατο, 

ὥς γέ μοι δοκεῖ. »ὃ γὰρ ἄνκ, φησίν, γἀπ᾽ αὐτοῦ ἀφέλῃς, τούτῳ ἐλάττονα πεποίηκας«. 

10 εἶτα, ὦ λυμεὼν καὶ ὀλέθριε, σοὶ τοῦτ᾽ ἔστι πίστις; σὺ καθ᾽ ὑπόθεσιν καὶ πλάσμα λαμβάνεις 

τὸν τὰ πλάσματα τῶν ἐθνῶν κατακρίναντα, σὺ ἐπείσακτον καλεῖς καὶ ὡς ἐπὶ καθηκόντων 

ὑπηρέτην τὸν ἄνευ ἐνθυμήσεως καὶ λογισμοῦ τῷ συνυπάρχειν τῇ τοῦ πατρὸς ἀϊδιότητι 

πάντα διανύσαντα; ἐφάρμοσον νῦν, εἰ δὴ τολμᾷς, ἐφάρμοσον, φημί, τῷ θεῷ καὶ τὸ εὐλα- 

βεῖσθαι καὶ τὸ ἐλπίζειν τὸ ἐκβησόμενον, ἔτι δὲ τὸ ἐνθυμεῖσθαι, τὸ λογίζεσθαι τὸ σκεπτό- 
16 μενον, (τὸ) γνώμην ἀποφαίνεσθαι καὶ διαρθροῦν καὶ ὅλως τὸ τέρπεσθαι, τὸ γελᾶν, τὸ 

λυπεῖσθαι... τί τοίνυν φῇς, ὦ τῶν ἀθλίων ἀθλιώτερε, ὦ τῆς κακίας αὐτόχρημα μῆστορ; 

σύνες δή, εἰ δύνασαι, ὡς ἐν αὐτῇ γέ σου τῇ πανουργίᾳ μοχθηρὸς ὧν ἁλίσκῃ. »ὁ 
Χριστόςκ, φησί, »δι’ ἡμᾶς πέπονθενκ. ἀλλ᾽ ἤδη φθάσας ἔγωγε εἶπον, ὡς μορφῇ σώματος 

ἀπεστάλη. »ναίςκ, φησίν, νἀλλὰ δέος μὴ δόξωμεν κατά τι ἐλαττοῦνκ. εἶτα, ὦ τῶν θηρίων 

0 μεσίτα, ταῦτα λέγων οὐ μαίνῃ καὶ σαφῶς λυττᾷς; ἰδοὺ γὰρ δὴ ὁ κόσμος αὐτὸς μορφή, 

ἤγουν σχῆμα τυγχάνει ὧν καὶ οἱ ἀστέρες γε χαρακτῆρες προβέβληνται, καὶ ὅλως τὸ 
πνεῦμα τοῦ σφαιροειδοῦς τούτου κύκλου εἶδος τῶν ὄντων τυγχάνει ὃν καὶ ὥσπερ μόρ- 

φῶμα. καὶ ὅμως ὁ θεὸς πανταχοῦ πάρεστι. ποῦ τοίνυν εἰσὶν ἐν τῷ θεῷ αἱ ὕβρεις; ἢ κατὰ 

τί ὁ θεὸς ἐλαττοῦται; ὦ πατροκτόνε τῆς ἐπιεικείας σύ, λόγισαι δὴ οὖν ἐξ αὐτοῦ 

38 τεκμαιρόμενος καὶ ἐνθυμήθητι, εἰ ἁμάρτημα τοῦτ᾽ εἶναι δοκεῖ, τὸ ἐν Χριστῷ παρεῖναι τὸν 

θεόν. ἐκεῖνος μὲν οὖν κατεῖδε τὴν ἀτιμίαν τοῦ λόγου καὶ τὴν τιμωρίαν οὐ βραδέως ἐπήγαγε. 
χωρὶς δὲ τούτων καθ’ ἑκάστην δήπουθεν ἡμέραν ἁμαρτήματα ἐν τῷ κόσμῳ γίνεται. 

καὶ ὅμως ὁ θεὸς πάρεστι καὶ τὰ τῆς δίκης οὐχ ὑστερίξει. τί οὖν παρὰ τοῦτο ἐλαττοῦται, 
εἰ τὸ μέγεθος αὐτοῦ τῆς δυνάμεως τὰ πανταχοῦ διαισθάνεται; οὐδέν, οἶμαι. ὁ μὲν 

80 γὰρ τοῦ κόσμου νοῦς διὰ τοῦ θεοῦ: δι᾽ αὐτοῦ πᾶσα διαμονή. δι᾽ αὐτοῦ πᾶσα δίκη. ἡ 

δὲ τοῦ Χριστοῦ πίστις ἀνάρχως ἐξ αὐτοῦ. ὅλος δὲ θεοῦ νόμος ἐστὶ Χριστός, δι’ αὐτοῦ τὸ 

ἄπειρον ἅμα καὶ ἀτελεύτητον ἔχων. 
᾿Αλλὰ γὰρ σὺ κατὰ σεαυτὸν ἐννοῶν φαίνῃ, ὦ τῆς μανίας λίαν: περίστρεψον νῦν 

εἷς τὴν σαυτοῦ ἀπώλειαν τὸ τοῦ διαβόλου ξίφος. ὁρᾶτε δὴ, πάντες ὁρᾶτε, ὡς γοερὰς ἤδη 
86 προΐσχεται φωνὰς τῷ τοῦ ἔχεως ἐνισχημένος. δήγματι, ὡς αἱ φλέβες αὐτοῦ καὶ σάρκες 

τῷ ἰῷ ἐγκατειλημμέναι δεινὰς ἀνακινοῦσιν ὀδύνας, ὡς διερρύηκεν αὐτοῦ τὸ σῶμα πᾶν 

κατισχνωθέν --- αὐχμοῦ τὲ καὶ ῥύπου καὶ θρήνων καὶ ὠχριάσεως καὶ φρίκης καὶ μυρίων 

Ε, 6 ο]ρθηᾶοπη Οοσίβθ β' πα δὰὺβ Ῥο]επηιβομασ ΑΡϑιομέ ἄστη Ατίὰβ ἰπὰ ἄεπ Μαπᾶ γεϊερὶ το δεῖ. 

Ῥτον. 24,12 18 Με. 5. γο, 33 

Αἰ, (ΒΚ ΒΕ) σεῖ. (6 Ὁ οἡ. 

2 ἐπὶ πάντας οὐ διῆκον τῶν νόμων Αἰ. (ΒΕ) 3 ἐπινοῆσαι 6ΕΙ. -4 δὲ] οὐ Αἴὰ. (Ε) 66]. (0) 
ο τούτῳ ἐλάττονα ϑ5ονν.} τοῦτο ἔλαττον ΑἸ. 6εϊ. το ὄλεθρε σε]. (40) [ σοὶ] σὺ Αἴ. τι ὡς 

ἐπὶ] ὡσπερεὶ (6]. (40) ὥσπερ (ΕἸ. (Ν1) 15 (τὸν Ορ. 1τ6 μῆστορ] νέστορ᾽ ΑἸΏ. 1η ἀναλίσκῃ 
6εὶ. (8) 18 μορφὴ Αἰῃ. 6ε]. (Η 1,ο6.) 2Ζι ἤγουν σε]. (Ατ 1.06.) ἤτουν Αἴ. (ΕΕ) 6ε]. (ΜῈ Ρὴ 

εἴτουν Αἴ. (ΒΚ) 6ε]. (ΗΡ5) χαρακτῆρας Αἰμ. (ΕῈ) (ΕἸ. 24. ἐκ σεαυτοῦ 6Ἃεϊ. 25 τοῦτ᾽ ἢ» Οἱ]. 

39 εἶ] εἰς 66]. ἰ τῆς αὐτοῦ “ σε. |. τὰ] εἰ τὰ 6ε]. 531 ὅλως 661. 33 γὰρ» Αἰδ. (Ε) | περίτρεψον 

ΟΕ]. 35 τῷ] τὸ 6ε]. (ὈΜΞΈΡ1) | ἔχεως] ὄφεως Αἰ, (ΒΕ) 1 ἐνεσχημένος Αἰῃ (ΚΕ) ἐνισχημένας 66]. (Α1Ρ6) 

Αἰβδηαβῖαβ ΠῚ, 10 

28 

29 

80 

81 
32 

ὃ 



14 ὕτκυπάθ 34. 

τε γέμει κακῶν καὶ δεινῶς κατέσκληκεν --- ὡς εἰδεχθὲς καὶ κατάρρυπον τὸ τῆς κόμης δάσος, 

ὡς ὅλος ἡμιθνὴς καὶ ἐξασθενῶν ἤδη τὸ βλέμμα, ὡς ἄναιμον τὸ πρόσωπον καὶ ὑπὸ μερίμνης 

ἐκτετηκός, ὡς ὁμοῦ πάντα εἰς αὐτὸν συνδραμόντα, οἶστρος μανία τε καὶ ματαιότης, διὰ 

80 τὸ χρόνιον τοῦ πάθους ἄγριόν τε καὶ θηριώδη σε πεποιήκασιν. αὐτίκα οὐδὲ ἐπαισθανό- 
μενος οὗ δὴ κακοῦ τυγχάνει ὧν »αἴρομαικ, φησίν, »ὑφ᾽ ἡδονῆς καὶ πηδῶ γε σκιρτῶν ὑπὸ 

87 χαρᾶς καὶ πτεροῦμαικ. καὶ πάλιν νεανικῶς γε λίαν γεΐενι, φησίν, »ἀπολώμεθακ. τοῦτο 

μέν γε καὶ ἀληθές ἐστι’ σοὶ γὰρ μόνῳ ἡ κακία τὰς παρ᾽ ἑαυτῆς σπουδὰς δαψιλῶς κεχορή- 

γῆκε, καὶ ὃ πολλῆς ἐωνεῖτο τιμῆς, τοῦτό σοι ῥᾷστα δέδωκε. φέρε δὴ νῦν εἰπέ, ποῦ τὰ 

σεμνά σού ἐστι παραγγέλματα; ἀπόνιψαι δῆτα τῷ Νείλῳ σαυτόν, εἶ οἷόν τέ, ὦ ἀτόπου 

γέμων ἄνθρωπε ἀναισθησίας" καίτοι σύ γε τὴν οἰκουμένην ἅπασαν τοῖς σεαυτοῦ ἀσεβή- τ 
88 μασι διαταράξαι ἐσπούδακας. ἄρα γέ συνίης ὡς ἅπαντα ἤδη ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος 

ἐγὼ ἐξεπίσταμαι; ἀλλὰ γὰρ ἀπορῶ, πότερον μένειν ἤ ἀπιέναι δεῖ" οὔτε γὰρ βλέπειν 
εἷς τοῦτον ἔτι δύναμαι καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐπαιϊισχύνομαι, ὦ Ἄρειε δῆτα Ἄρειε. ἡμᾶς μὲν 

εἰς φῶς κατέστησας, σαυτὸν δὲ εἰς σκότος, ὦ ταλαίπωρε, κατέβαλες. τοῦτό σου τῶν 
πόνων πέφηνε τὸ τέλος. 18 

89 ᾿Αλλ’ ἐκεῖσε πάλιν ἐπάνειμι: πλῆθος εἶναι φὴς τῶν περὶ σὲ ἀλωμένων. εἰκός, οἶμαι, 

καὶ δέχου γε τούτους, δέχον, φημί. λύκοις γὰρ ἑαυτοὺς καὶ λέουσι βρωθησομένους ἐκ- 
δεδώκασι. πλὴν ἀλλὰ καὶ τούτων ἕκαστος προσθήκῃ κεφαλαίων δέκα καὶ τελέσμασι 

τούτων πιεσθεὶς αὐτίκα δὴ μάλα ἱδρώσει, ἐὰν μὴ τὴν ταχίστην ἐπὶ τὴν σωτήριον δραμὼν 

40 ἐκκλησίαν τὴν τῆς ἀγάπης εἰρήνην τῷ φίλτρῳ τῆς ὁμονοίας ἐπάνέληται. οὐδὲ γὰρ 50 

δὴ ὑπὸ σοῦ λοιπὸν ἐξαποατηθήσονται ἐπὶ πονηρᾷ συνειδήσει κατεγνωσμένου, οὐδ᾽ ἀνέ- 

ξονται τέλεον ἀπολέσθαι ταῖς μιαραῖς σου τητήσεσιν ἐμπλακέντες. σαφῆ καὶ γνώριμα 

πᾶσι πρὸς γοῦν τὸν ἑξῆς χρόνον τὰ σά ἐστι σοφίσματα καὶ μὴν οὐδὲ αὐτὸς ἀνύσαι τι 
δυνήσῃ, ἀλλὰ μάτην σχηματιῇ, ἐπιείκειάν τε καὶ πραότητα λόγων καθυποκρινόμενος 

καὶ. ἁπλότητος ὡς εἰπεῖν προσωπεῖον ἔξωθεν περιτιθέμενος. μάταιον ἔσται σου τὸ οὖ 

ὅλον τέχνασμα. αὐτίκα γάρ σε ἡ ἀλήθεια περιστήσεται. αὐτίκα σου τὰς φλόγας ὁ τῆς 

41 δυνάμεως ὡς εἰπεῖν ὄμβρος ἀποσβέσει. καὶ μέντοι καὶ τοὺς ἑταίρους καὶ ὁμογνώμονάς 

σου ἐνόχους ἤδη τῇ βουλῇ γενομένους αἱ τῶν δημοσίων λειτουργημάτων καταλήψονται 

φροντίδες, ἐάν γε μὴ τὴν ταχίστην ἀποφεύγοντες τῆς πρὸς σὲ συνουσίας τὴν ἀδιάφθορον 

42 ἀνταλλάξωνται πίστιν. σὺ δέ, ὁ σιδηρόφρων ἀνήρ, δεῖγμά μοι δὸς τῆς σῆς προαιρέ- 30 
σεως, εἰ σαυτῷ πιστεύεις, καὶ ἔρρωσαι τῷ βεβαίῳ τῆς πίστεως καὶ καθαρὰν ὅλως ἔχεις 

συνείδησιν. ἧκε πρὸς ἐμέ, ἧκε, φημί, πρὸς θεοῦ ἄνθρωπον. πίστευσον, ὡς ταῖς ἐμαυτοῦ 

σι 

16 νεῖ. 5. γι,18; 72,,ΖΊ τ8 Τοτα Ψοσβιοῖμ, οἷ βομ θη βοιθ Κίγομθ (νρῖ. 5. 69,21) σὰ ὈΠάθη, πίομε ἴα 

ἀΐα Οτοβικίσομθ χα οἸκζι]τθ το, Ψ}1}}} ἄθσ Ἰζαῖβεσ τὲ ϑεθιθγξυβομ]άρσεπ (προσθ. κεφαλαίων) Ὀερερπαπ. 

Ῥίθβο5 ψοσγίδδγεη ἰδὲ ἴπὶ βοίῃοπ ΕἸ Ζοιμοίξεα ετβὲ. νορ βρἄζοσαη Ἰκδίβοσπ δυβρθ θὲ τνοσάθῃ, νρὶ. ΗΠπ- 

ΒΟΒΙΌΒ, Εἰγομοησεο ΙΝ, γοιῖ. Ἐὃὺτ ἀϊθ Κοπορίδῃς πίβομθ Ζεις βπᾶθ ἴομ πυτ εἰπθὰ ΒοΙθρ: (οί. ΤΗςοά. 

ΧΥῚ 5,1 8ὺ5 ἅ. 1. 326: μδογθείοοβ δαΐζοτα δἴαιθ βο  5πιβέϊοοβ ποῦ δοίπτα Ὁ Β18 ργίν}θρ! 5 (80. ἄδποπ 65 

ΚΑΙΒΟΙ. ΚΚΊΘγι5) δἰΐθποβ 6856 νοϊυγαιβ, βεὰ δἐΐαπὶ ἀϊναγϑίς τυ που οοπδίσι πρὶ δὲ βυἱοὶ. 5. 4. Ζ. 27 Β.. 

32 νάπη υὑπᾶ οὉ Ατίμβ Ζὰ Κοπβέδπεϊπ ραϊκοσασπηθη 15έ, ἰδὲ πἰομὲ Ὀεϊζαππέ 

Αἰ, (ΒΚ ΚΕ) 6εὶ. (4 Ὁ ο) 

1 τε δυβτ. Αἴμ. (Ε) 4 σε;»Αἴᾷ. 66Ἰ. (6 ὃ) 5 οὗ δὴ] οὐ δ’ εἰ Αἴ. (ΞΕ) 6 ἀπολώμεθα 6εὶ. (4 ο) 
ἀπωλώμεθα Δἴ, (Ε) ἀπωλόμεθα Αἰμ. (ΕΒΚ) σε]. (Ὁ 1.06) 8 ἐώνητο (ΕἸ. ἑωρεῖτο ΑἸΒ. (Β) | δέδωκε] 

δεδώρηται (χ6]. το σεαυτοῦ] ἑαντοῦ Αἴῃ. (ΒΕΕ) αὑτοῦ 6]. (4(Ὁ) τι συνιεὶς ΑἴΆ. (ἘΞ) τ12 ἐπίσταμαι 

( 6]. 13 δῆτα "Ἄρειε Σ» 66, 14 σου] σοι 6εϊ. 15 τὸ» Δίμ. (1) 16 ἀλωμένων Ορ. (30 [1658 ΞοΒοπ 

Θοῦν,, ΝΑῸ ἴτοτῖ, 409)] ἀλώμενον Αἴ. (Κ)ὶ ἁλωμένων σεϊ. ἁλώμενον Δί. (Β) ἁλόμενον Δίῃ. (ΚΕ) 

18 κεφαλῶν 6ε]. Ἐ155. το ἱδρώσειεν ἂν Αἰ. 20 οὐδὲ] οὐ Αἴ, (Β) σε]. (γὴ 21 κατεγνωσμένοι 

ει. Ηξβ. 23 ἀνύσα!] ἀνοῖσαι ΑΒ. (ΒΕ ἢ  δὺβ οἱ Κοσγ, ἢ Ε) ζ4 σχηματιεῖ Αἰμ. (ἘΕῈ) 46 τῆς -Ὁ 
θείας σΕΙ. 28 ἤδη] εἶναι σε]. Η55. 29 ἀποφυγόντες (εἰ. | τὴν... συνουσίαν 6εὶϊ. 30 ἀντ- 

αλλάξονται Αἰμ. (ΒΕ) 31 σαντῷ] αὐτῷ ἀεὶ. (ΗΡο) 



Βιίεξ Καΐβεγ Κοπβίαπιϊῃη5 δὴ Ατίυβ ὑπᾶ Οεπόβϑεη (333). πῷ 

πεύσεσι διερευνήσομαί σου τὰ ἀπόρρητα τῆς καρδίας" κἂν μέν τι μανικὸν ἐνεῖναι δόξῃ, 

τὴν θείαν ἐπικαλεσάμενος χάριν παραδείγματός σε κάλλιον ἰάσομαι. ἐὰν δὲ ὑγιαίνων 
τὰ κατὰ ψυχὴν φανῆς, τὸ τῆς ἀληθείας φῶς ἐπιγνοὺς ἐν σοὶ καὶ τῷ θεῷ χάριν εἴσομαι 

καὶ ἐμαυτῷ τῆς εὐσεβείας συνησθήσομαι. 

Καὶ ἄλλῃ χειρί ὁ θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξει, ἀδελφοὶ ἀγαπητοί. 
Διὰ Συγκλητίου καὶ Γαυδεντίου μαγιστριανῶν ἐκομίσθη καὶ ταῦτα, ὅτε Πατέριος 

ἣν ἔπαρχος Αἰγύπτου, καὶ ἀνεγνώσθη ἐν τῷ παλατίῳ. 

 Ῥαϊδηαβ ἰδὲ 333 Ζι τα δυβίδη Μ8186 ἘΡδτσοῖῦ νοῦ Ἀρυρίθῃ βϑύγθβθη, 85 δὲ ϑοηνατίς ΝΟΌῈ 1904,346 Αππηὶ. 3 

Δὺ8 ἄος Οὐδευβοισις 65 5. Ἐδβίρτιθίαβ ἀθ8 Αὐμαπαβῖβ ὄσύνίθϑοα. Ἐδ ἰδὲ πίομέ νὴβ ἴῃ ἄδπιὶ  οσθετίομέ ἀπά 

ἄεη ὑουβοβείίθα Ῥαξθγπηιβ Ζὰ 1Ιθβαπ (ν 6}. μᾶτϑον 8. 28. 81). 16 αΐθῃ ἔτ Ῥαΐουῖηϑ βίη θαυ δπὶ Ζυιβαπιπιθη- 

βαβίθ νοὶ ἵ,. Οσδηίδσγει, 1,6 βοτῖα ἀδὶ ρσθίθεῃ αἱ Ἐρίεξο Ι1, ἰπ: Μοτλοτῖθ 6118 Ἐ.. δοσδάδσηϊα ἀεἰ Γἀπιοοὶ, (]α 556 

Αἱ 5016 }2Ζ6 τη οτδ]} ὅοσ Ὗ. νο]. 14,6 Ἐοπιδ ΤΟΙΣ 8. 332. ᾿ᾶτηϊ ϑ᾽πα ἄθγ νοτ]!]ροπάθ Βγίϑὲ πὰ {τὶς 33 ΤΟΣ ἀΔ5 

8Ὲγ 333 ἀδίίογε, ϑυπκίθεαβ πᾶ σδυδοπέμπι ἐροσργδομβέθη ἀπο ἄθπ Βτίοῖ ἀθ9 δίβογβ δὴ Αἰμπαπδϑίιβ 

ἈΡΟΙ. ο. Ατίδῃ. 59 (1 τγ8 Ο) 

Αἰδ, (ΒΚ ΒΕ) 6εἸ. (4 Ὁ ο) 

3 φανεὶς Αἰ, (ΚΕ, ἱπ φανῇς Κοττ. Ἐ) 4 ἐμαυτῷ - τῷ Δἴ, (ΒΕΕ) 5 διαφυλάξαι Δἰμ. (Κ) 
διαφυλάξοι Αἴ. (Β) | ἀδελφοὶ ;» 6Εῖ. 

ΤΠ] ἐσ ουϑοἢί. 

1, Βγίθξ ἄθ9. Ατίυβ δὴ ἘπιβεΡ νοῃ ΝΙΚοπιθάϊθη (5. 1). ἀοβοϊιτίθθοπ θἰννα 318, Ῥαϊὰ 
ὩΔΟῊ ἄογ ἘκΙκοτητηππικαίίοη 65 Ασίὰβ ἄυτος 16 Δ] χαπασὶ πίβομα ϑγποάθδ (νΕ]. σὰ ΟΠ το ποϊορίο ἄἀδσ Ὀτκυπάθδη: 

Ζεἰ βοῦτ. ἢ. πϑαξοβὲ, 155. 33 (1934) 146 8. ΄ 

2, Βηοῖ Ἐπιβοῦβ νοῦ ΝΙΚοπιθαϊθη ἃπ Ατὶπβ5. (3. 3). Μογπια οι. Απένοσὲ δὰ τ, βέννα 
318. 

3. Βιιεῖ 65 ΕἘυβεῦ νοῦ (ἄβαγοεα δὴ Επρῃγαϊίοθ νοὴ Βαϊαπθᾷ (5. 4). ΒϑΠῚ 
ὍΟἾ] ἴπ ἀἴ6 ΑπέδηρδΖοὶξ ἀ68 δίχα εβ, ΕΌΞΕΡ ψτρὲ ἐσ Ατῖτβ (νρΊ. 5.2, 4), εἴννα 3180. 

44. ΑἸθχαπᾶθγ νοῃ Αἰθχαπάτγίθη 8ῃ βϑίηθη Κίθγιβ (5. 6). ϑοβυι ομθ Αὐβογάθγαπρ 
8η ἄδῃ δ᾽εχδηασγί πίβομθη ΚΊΈσιβ, τυπᾶς 40 Ζὰ υπξοιβολγεῖθεμι, εἶννα 319. 

4υ, Βτιεῖ ΑἸοχαπᾶθγβ νοῃ ΑἸθχδπάτίθη δὴ 4115 Ββομῃδίβε (5. 6). Βετνίομε ἂπ ἀϊδ 
δεβδσηΐα Κίσομο, 448 Ατῖτβ τϑομίσηδδὶρ νὸπ Θἴ ΠΟΙ δ᾽ Θπαπατγι πίβομθη ϑυπηοᾶς νεσάδπηπι ἰδέ, ππὰ Ὑνασγηπηρ, 

πιϊξ ἴππι (απ δἰ μϑοθδῈ: Ζὰ μαϊέθπ, δέννα 310. 

5. Ἐορεβϑί ἀθ5 ϑυνηοαδβο τοί θθηβ ἄθγ ϑδνυποάθ ἴῃ ΒΙΓνγηΐοπ (5. 12). Τῖθ ϑγποάςθ 
βίη ἄϊε Ἐςομερ᾽ δ Ιρ κοῖς: ἀδβ Ασίαβ ξεϑί, δέννα 320. 

θ. Ἰαυθεπϑροϊκοπηίηβ ἄθθ Ατὶπβ υπὰ ϑοίποσ θηόββοη δη ΑἸοχαπᾶρσγ νοη ΑΪῸ- 
ΧΑΠΟΤΊΘη (5. 12). ( Θβομτίθθεπ νογσ ]Π10 ἢ νοη ἀθτ ϑυποάθ ἰπ ΒΓ γπΐθη, εἴννα 320. 

7. Βηιίεῖ ἄθβ. Ἐσβερ νοῃ Οδεβᾶτθα 8δῃὴ Αἰδοχαπᾶάοσ νοῇ ΑἸεχαπάσγίθη (5. 14). 
ἘΒΘΌ Ὑ}11 ἀΐα ἘΔΙΕΠοβι ρκεὶε 65 τι β ἄροσ Ατίυβ δὰ Οτυπᾶ νοι {π|κ. 6 Ῥονγαΐίβθη, εἰννα 320. 

8. Βτγιεῖ 465 Ἐπ5Ὲ60 νορ ΝΙΚοτιπςϊθη δῃ Ῥαυ] πη νὸὰ Ὑνταβ (9. 15). Ἐπυ58Ρ ἴοτ- 
ἄσγί Ῥϑυ]η Ζζι εἰποσ ᾿πἰοσνθηΐοι ἐγ Ασίπβ Ρεὶ ΑἸεχαπᾶθγ νοὰ Α]εχαπάσίθπ δυΐ, εὔννα 320---321. 

9. Βτίεξ ἀ65 Ῥαυϊη νομ Ὑ γτι5 (Εταρστηθηΐε) (5. 17). νδμσβοιιθίπηο βἰατλπηθπ ἀἰ8 
ἙἘταρτιηθηΐθ 815 ἄθτα Βιῖοῦ Ῥδυ]ηβ δὴ ΔΙοχᾶπάᾶεσ, νρ]. 8, εἔννα 320--321:. 

10. Κερεβί 465. ϑυηοαδ βομτθίρθη8 ἄθτ ϑντοᾶβ ἴῃ Ῥαϊδϑιίπα (5. 18). Ὁΐο ϑυποάβ 
Ἰογάδσε ἀϊθ ὙΝ]εἀθσγαυξηβδητηαθ 65. Ασΐαθ, θένα 321---322. 

11. Βγιοῖ ἀβεβ. Αὐμαπαβὶβ νοη ΑΠΑΖαῦροβ Δη ΑἸοχαηᾶοσ νο ΑἸοχαηάστσίθῃ (3. 18). 
ΨΕΣΒΌΟΗ Ζυνίβομαπ ΑἸθχαπᾶθσ πὑπὰ Ασίυβ Ζὰ νεσγπιϊςέοϊη, δἴννα 322. 



76 ἹπΔ] 15 εσβί οί, 

12. Βτῖεί Ὧε5 Ῥγεβρυίοιβ (δορί δὴ ΑἸθχαηᾶογ νὸπ Αἰδχαπάτγίθπ (8. 10]. 
Ἅνιο 11. 

13. Βτίεῖ ἀς8 Ῥγεβθγίοτβ (θογρίαβ ἂπ α16 Ασίδπογ ἰῃ ΑἸθχαπάτίθη (5. 10). Ὑνίθ ττ. 
14. Βτίοι ΑἸοχαηάθγθ νὸμ Αἰοχδπασίθῃ 8η ΑἸθχδηᾶθγ νὸμ ΤἬ Θβα] μ]οἢ (9. 10). 

ΑΙοχαπάοσ Βοσιομίες ἅρθοτγ αἷς ταίσιορα 65 Ασα πη ΔΟΒΆΊΠ]θυ5, ΘΕ σβομθί ΘΒ. ὙΒΈΆσαμα 465 1 οἰ πἰπϑετίθραβ, 

απ εἰρὲ οἰπθ δυβίθυ!οῖε Τ)δγβίθιυπρ ἄδσ ἀορτηδίβομθη ϑιγεϊἐρυμκίθ, 324 νβὶ. ΖΝΝΝΝ 33 (1934) 149. 

15. Ἐταρτηθηΐθ δ5 ἄθπη Τοπιοβ ΑἸοχαπάθιβ νὸμ ΑἸοχαπάτγίθπ 8ῃ 4116 Βίβομὅϊε 
(5. 29). ἸΩΒ41 16 14, 324. 

16. Νοιγιο μέ νοπ δἰποηη Βυίείς ΑἸοχαηᾶδιβ νοῃ ΑἸοχαπάσίθη δὴ Θ᾽] νοϑίου νοῦ 
Ἐπὶ (5. 31). Ταμαϊε: Μεθηπαρ ἀροσ ἀἰα Ἑπκοπμπιυπἰκαϊίομ ἄθτ Ατίαποσ, ᾿δέυπι πίομὲ Ὀδβείσατηθασ, 
νβΊ. ΖΝ 33 (1934) 150. 

17. Βτίεῖ αἴβον Κομπβίδηξίηβ δῃ ΑἸοχαη θυ νοη ΑἸοχαπάγίθη απ Ατίαβ (5.32). 
Οεξογίθθεη νοῦ ΝΙοπηθάϊθ τὰ ΟΚίοροσ 324. 

.18. Τεδ5 ϑοβγείρθη ἄθσγ ϑυηοάθ νορ ᾿ΑΠΠΟΟΒίθη 325 (5. 36). 
19. Βτίεῖ ἄθγ Νααιοῖὶβθ νορ Νοίομῖαβ δῃ Οἠτοβέαβ, ΕΠΡΗτοηΐαβ ἀπά ἘΠΕ Ια 5 

(Εταρτλδηΐθ) (35. 41). Βεσίομε ἄρας ἀΐς ψεσβαηάιυμροη πὶ Απεϊοομίομ, 325, νεῖ. ΖΝ 33, 152. 

20. Ἰζαίξετ Κοηβίδῃηϊπηβ. Θοβγαίροη Ζὰγ ΕἸΠΡΟγαΐϊαηρ ἀθγ πἰοδηΐϊβομθη ϑυποᾶς 
(5. 41). ἘΤΌΠ Δητ 325. ᾿ ᾿ 

21. Ἐταρτηθηὶ 465 Βγίοίεβ 465 Ευβο Ὁ νοῦ ΝΙΚοιηδάϊεῃ ἀπ ἀϊΘ ϑυποᾶς νοῦ Νίοβα 
(5. 42). Αὐβ ἀοτ Ἑτμδτυπρ ἀογ Ἐυβορίδποῦ ζυτα Ἡοσμηουβίοβ, δ} ἄθσ ϑυποᾶθ Τυπὶ 325. 

22, Βτοῖ 65. ΕἘτιβοΡ νοι (ἄβατγθα 8ῃ βοίπε (επιείηδε ἄρεγ ἅϊ6 ϑυηοᾶθ νορ Νίοᾶα 
(5. 42). 7Ταπὶ 325. 

23. 1)45 ϑοβγείρεη ἄθγ ϑυποάθ νοὴ Νίοδβι 8ὴ αἴθ Αρυρίεσ (9. 47). 76πὶ 325. 
24, ϑγγΡο] ἄετ ϑυποάς νοῃ Νίοδα (3. 51). 19. 7υπὶ 325. 

25. Βτίοξ Καἴβοσ Ἰζοηβίδῃ τ πβ 8ῃ 416 8]6χδπατὶ ἰβοηβ (σαπηθίηάα (5. 52). 7υπὶ 325. 
20. Βτίοῖ Κι αίϑεγ Κοπϑίδῃς πηβ δὴ αϊθ (σεαπηοϊπάθη ἔϊογ ἀϊ6 πἰοδηϊβοῆθη ΒΟβοἢ 558 

ζύτηῃ Οβίογίογιμϊη (5. 54). Ταπὶ 325. 

27. Ῥτίοῖ ἸΚαίβου Κοηβίδηϊηβ8 δὴ 416 (σετηοίηδο ἴῃ ΝΙΚοιηθάΐθη (9. 58). Νδοι- 
τὶομὲ νοῦ ἀ6: Αρδοίζῃμρ 4ε8 Ευβοῦ νοῦ ΝΙοοτηθᾶϊθῃ πη ὙΤμεβορτΐοβ νοὰ Νίοδδ, Νον. ---1)6Ζ. 325, νρ]. 

ΖΝΥΝ 33, 154. ᾿ | 
28. Βτίβε Ἰζαἴβεγ ζοηβίδηϊπϑ δὴ Τπθοάοί νοῃ 1,δοάϊοθα (5. 63). Ιπρϑ]ὲ ννῖβ 27, 

Νον.---) 62. 325. ᾿ 

290. Βτίεί Ἰζαίβεγ Κοηβίδηζιπβ 8η Ατιβ (3. 63). Βεγαΐθῃρ ἂπ ἄθῃ ΚΚαἰβθηίομεπ Ἠοΐ, 
27. Νον, 327, νρὶ. ΖΝΥΝ 33,155 ΗΕ. 

90. Βιιεῖ ἄθγ Ῥυδβογίεσ Ατίυβ υπᾶ Ευζοίὰβ 8δῃ Καίβοσ Κοηβδίαπίϊη (9. 64). 
ΟἸΔΟ ΡΟ βΡα κα πηίηβ σύ οκ5 Βουνοῖβα5 ἴθτοσ Ἐβομίρι υρὶ ρος, Ἐπάθ 327. 

31. ΒτΊΕΙ ἀ65 Ἐυβθῦ νοῃ ΝΙΚοιιβαϊθη πη ΤΠποορηΐοβ νοη Νίοδα δὴ αἷθ ζυνοὶξε 
ϑνηοᾶθ νοὸῃ Νίοᾶα (5. 65). Απέγαβ δὰ} ϑγἀογαυΐπαμταθ, Ἐπάθ 327. 

δ᾽ ΤΙ ΜΝ ΙΞῸ Γ΄ κοπϑιεάτηιβ ἀἰπ' πισχα ἠαδτ νοτὶ Ἀιοχαΐαγιθη, ᾿σαρτηθητέ 5: ὈῸ). 
ΒΘΙΘΒΙ, Ασίυβ δὲ σσχυπᾶ βϑίποσ Ἐδμα ἢ] ΠἸΘτυπρ ἀπσοΒ ἀϊ8 ϑυηοάθ ἴπ Νίοδα ἱπ ΑἸθχαπάγίθη δυξζα Θἤτηθη, 

Απέδηρ 328. 

33. Ὧ)κ5 ἙαϊκΚέ ρερθη Ατὶαβ (3. 66). Ἐτίαββοπ 333, 

34. Βιεῖ Ἰζαἴβοσ Κοῃβίβῃἑπβ δῃ Ατπβ πα (ἀσποββθη (9. 69). 33. 34 δἰπά ἀυτοι 
Οαυαεπίαθ υπὰ Θγηκίθεϊιβ. 333 π8011} ΑἸδχδῃδτίθτι ρορσαομὲ ψογᾶθῃ. 33. 34 βἰπᾶ ἷοσ Ῥοσγεϊξβ οἰπρεξρε 

“οχάδῃ, ΟΌΨ ΟΠ] 56 Ἔσβί δἴποπι βρᾶζεσθη ΑΡεομπῖζ 465 δέχοιἐοβ ἀηρομότγεμ, πὶ ἅδῃ ἃ ρου] δἔεσαπρββεβομίομες- 

1Ιοθθη Ἐδηπιθπ ἀογ Ὀτκυπάδη Ζὰ Ῥασ οβίομείρεπ. 



ΝΟΚΒΕΜΈΒΚΌΝΟΑ 
[πὶ [δῃτα 1929 ἰγαίεῃ ἀ16 Ηθιτεη Ῥτοῖ, Κἴσβορρ [1.841 6 Ηδγναγα Ὀπινειβὶ υ ἰῃ σα ρα 

ὕϑΑ υπὰ Ρτοῖ. Κορε ( 856} Βγονψη-Π)ηϊνοτοίίγ, Ῥτονίάθηςε (ΕΠΟαΘ6 195]4π6) δὴ αἷς Ργευβίβομα 
ΑκΚδάεδυῖα ἀεν ἮΝ Ιββθηβομαίθῃ ἤθγᾶπ ταὶς ἄθση Ν Ουβο Ϊαρ, βεπλείπϑατα εἶπα Αὐβρᾶθα ἀεν εσκα 
ἀε5 ἢ]. Αἰμαπδϑίυβ ἵπ ΑΠΡΤΙΗ Ζὰ πεμτηθῃ, ἔὰσ ἀἴε ὈΘτθ [5 τα πὶ Ρἔδ 65 Ἀδη ἀβο 1006 5 Μαΐοσίδὶ 
ἵπ εν ΒΙ]οΊμεῖς νοη Ηδγνατά ρεβαπιπιο] ὰρ. ΝΑΟΒ δεῖ εἶπα Βοσμπεσζίρε ΘΕ ταηρ γοη Μιβ. Ἀπ π ἃ 
5. ΤΑτῖε ἴῃ Οἰποίπηδιεϊ πὰ αἷς Ζυδαρα ψεϊρεμπεπάεσ Εὔσάδσυπρ ἀστοῖ αἷε ΝοΙρθτη δ  πβομδίξ ἀδτ 
Βευΐοοβδη ὟΝ Ιϑβεπβομδῆ α16 ΠηδηΖίθ! ]ε Οταηα]αρα ἰσ ἀ16 Αὐβραῦς μεβϑιμοσὶ μδιίθη, Βεβομ]οθ 
ἀϊε Κἰτοβεηνςζει- Καὶ οτητη βϑίοη ἀατ ΑΚδαεγηΐε, α18 1,οἰταηρ 465 {916 ΓΘ ΒΘ ἢ 5 ἴῃ ἰῆτε Ηδπα Ζὰ 
ποβτιθῃ υπὰ αἷς ΘΟ επ ἀ65 ΑἸδαπαβίυβ ποῖ ἄδη αταπαδδίζεη Πεσδυβζυρεῦοη, αἷς κἰςἢ Ἀεὶ 
ἄδεια, ΟΠ θο ίϑοβεη Ὁ τ β΄ μθη ΘΟ  βίε] ] τη ἀαὺ δυβίθη ἄγεὶ Τδηστῃυπάοτγιο Ὀονδῆτι μάρθεη. 
Ὁϊ6 Αὐϑρᾶθε ψἱγὰ νοπ Ῥτοΐ. ( 56 Ὺ ὑπαὰ Ῥτοξ, 1,16 Ζ πιδῃ ῃ Ὀεβοτρὶ πα ἴῃ 2 Βδπάξῃ εὐ μ ῖΠἘῊ: 

ἀΐε διβίεη δείάθη Βᾶπαςε ψεγάθη ἀἴε ϑομτιίθη 465 Καὶ ἰτομθηνδίοιβ ἰπ ἀεν Βδϊ μαπίοϊα ἀθτ πιδβ- 
Βδθεμάθη μαπαβοβε ΠΠΠ μαπ Οὐδευ θέεσυπς ἐπίμαϊέθη, ἀεὶ ἀτῖτις ψῖτα Ὀτκαπάξη ὑπ ἀπάθτγε 
Ῥοκαυπιοπίς ζὰγ σεβοῃίςμιῖς ἀε5 ΑἸμδηιδβῖῃβ νεγεϊηίραη, ΤΥ ῚΓ Ὀερίππμαεπ απ Ἔμτ ἀλιλῖς, 85 Ἐτ- 
ΕΘὈπὶβ ἀπβετοσ Ατρεῖς ἀν ΟΠ ἐπε] οἩΚοῖς νοσζα]θρθη ὑπαὶ 5ργθομαη ἄξει νεγεῆγίθη δ τεγῖπ ὑπαὶ 
ἄες Νοιβεπιεὶ πβομδῖ ἀετ Πευβοῆδη ΝῊ ἰσβεπβοηϑές ΠογΖ σθαι ΠΔηκ {τ ἴῃτα ἩΠ|ῈῈ δυ8. 

Ὦϊς ΚΙτομεοηνδιοσκοσζηγΐϑϑοη. 

ἄες Ῥγεεὺ βίβοβεη Ακαδάεπιῖο ὅδ δ ἰθθεηςοδαξίεη 

ΒΕ ΑΡΡΑΚΑΤ 

θεν Αρρϑγαδῖ ζὰ ἄεῃ ὕτκυμάδπ 501] πυτ ἀϊα Οὺδειδίεσυπρ 465 Τεχίεβ ἀετ τκυπάθη ἀπίϑσ 
ει] ε Βαηρ, 4|16ν Ζευραπ ἈΠΟ Ὁ] ἢ τπδομ θη. Ετ {|| ΚαΙ πέβψερδ τς ἄδῃ Αρρδζγαΐδη ἴθ ἄδῃ 
Θτβ Βσπδῆθῃ ὑπη6 πΠΟΟἢ Ζὰ ἐγψ τίεηεη ἀὐυβραῦεῃ ἀἐγ Αὐΐοτγτεπ ἴῃ Με θεψοτῦ. Αἶβοὸ ςἰπα 4116 ἐὔτ 
ἀϊς δεν είοεσυηρ ἀεν Ὀσκαπάξη Ῥεϊδηρίοβεη 1,εβατίθη ἰοτίρεϊαββεη, κονεῖς πίσμξ Ζὰγ Ομδγακ- 
τοι βεσαηρ; οἰ πζειηεσ Ηδπαϑογίεη ψ οΒεῖσε Βεβοηετῃδίίεη ἀοοῖ ποίΐοσε ψογάθη εἰπά. ἢ 

8|16π Θιε!] θη ἰδὲ ἈΡῈσ ἀπίες ἄεπ ρεπδηπίδη ΕἸηβομγάπκυηρεπ ἀἐτ 5. ]ὰ ὁ κἰ]Πεπτὶο ζυ] ςεοῖρ. Αὐϑ- 
ξεποιάππεῃ ἄδνοῃ ἰδὲ 416 Ξυτίϑομε δετβείζαηρ (Σ) ἀε5 ϑοκτγαῖες ἴῃ ὕτκ. 40 υπὰ 22, Ψὸ πὺτ δαΐ 
Οταπα νοῦ δυβάγοκ ! ςμβεη ΑΠράθεη βαβομ] ββεη ψογάθῃ ἀλτῇ, ὨΪ6 Ν᾽ ατίδινζεη ἀθσ Ορετβειζιπρθα 
56 ΠῸΣ στ Αὐβ8}} 1π θη Αρρᾶγδῖ δυϊβεηοτήτηεη. Μὶς Οὐ ορτΆρὮϊσα τ. ἃ. ψυτᾶς ἀαγ Αρρᾶσαὶ 
πἰςδε Βεϊαβίες, Ποῦ Αρρϑταῖ ἀδσ Εταριπεηῖε δὰ ἀδη Ακίδη ἀετ 7. ϑγποάα ἀπα ἀεὶ Ἰδ εἰ πἰβομει 
Τεχὶς βπῖμ δ]: βἄπν Ποῆθ, δα ἢ ροιρΗρρε ψαπαπίθη, ἀα5 μὴ] δας] ἔτ αἴε βυυβομθη Τεχία, 
δον οἷς 5'6 πίομε βοθοπ ὈεῚ Θομυ 68 σεάταοκί σἰπα. 

ΝΕΚΖΕΙΟΗΝΙῚΒ ΕΒ 516 Γ ῈΝ. 

1. Ὁ1ΪΆε μεϊεοδβίβϑομεη Ἡδηαβοπείξεη. ἘΡΙρΙ". ξξ, Ἐρίρῃμαδπῖίι5 Ῥαπασίομ 

Αἱ. τὸ Αἰδβδαπαϑίυβ Ἱ τ-τῷὸὶ Οοᾶεχ 7επεηβὶβ πιβοσ. ΒΟβα 1. ἃ. 1304. 

Κὶ -- ὑοᾶεχ Ῥασβίπυβ ϑγαβουβ. 474 5. ΧΙ, Ἐπ5. Ξξξ Ἐυξεῦθιυβ, ψιΐα (οπείβδηϊξιηὶ 
Ῥ -- (οάεχ Ῥδσπιθηβὶβ ρσαθοῦβ 10 5. ΧΙΠΧΙ1Π. Ν -- ζοάεχ Ψαϊίοαπυβ σταθουβ 140 5. ΧΙ. 

Ἑ -ῷ σοάεδχ ϑοοσίαιθηβὶβ σσάθοὺβ (Ὁ ΠῚ τ5 Ι τι (οάεχ Μοξοονίεαβίς 50 5. ΧΙ. 

5. ΧΗ. Μ τῷ οάεχ Μαγοίαπιβ ρταθοὺβ 339 5. ΧΙΝ. 
Ο -Ξἰ Οοάοχ ϑοοτίβδθηβὶβ στδβοὺβ Χ ΠῚ; 5. Β -- (οᾶεχ Ῥατσίβίπιιβ ρταβοὺβ 1432 5. ΧΙΠῚ 

ΧΙΠ. χιν. 

Β -- σοάεχ Ββϑβιιεηβὶβ στβεσιις Α 1114 5. Χ1Π. Α τ (οάεχ Ρατίβίπιυβ βσϑεουβ 1437 5. ΧΙΝ. 
Ὶζ -Ἧὶ οάεχ Αἴμουβ ψαϊοροαὶ 6 5. ΧΙΥ͂. . 

ζοπο. Νίο. ΠῚ τε Ακέθη ἀδε οἰεδδπέθη Κοπσιί. 1.787 ΟἿ "Ξ Οεἰδβίτς 
Α - Οοᾶεχ Ναϊίοδπυβς εγαθοὺβ τι 5. ΧΥ. ἃ - Α" ὄσν. Α: Η. 
Β -τ- Οοάεχ Ψαἰϊδαπαβ ργαθοὺβς 836 5. ΧΙ. Αἱ τ, (οᾶεχ Απιρσοβίϑπυβ 534, Ἀϊζετε ΗἩδμπᾶ 

ΟΟ6Σὶ. -- Ὁοάεχ ΜΝ δξίσδμυβ σταέοὺβ 834 5. Χ͵ΊΝ'. 5. ΧΉΧΙΙ, 

Ὁ τῷ ὑοᾶοχ Ματγοίδπιβ στϑβοὺς 166 5. ΧΥ͂. ΑΞ τΞ- (ζοᾶοχ Απιρτοβίδηνβ 534, Ἰΐμρεγσε Ἡδηά 
Ἑ -ῷ ὐοᾶεχ Μιπάοβοπεηβίβ ᾿ἰκέ. στ. 59 (60) 5. ΧΠῚ. 

5. ΧΥ, Η -- (οάεκχ Ηϊοσγοβοιγιτλιῖαπηβ 11 ἃ. 1588---οΟἱ. 

( - (οᾶεχ  γδιβιανθηβῖς στᾶδοιιβ 4375. ΧΙΝ Β -- νι ὃῥ"ΡΆ. 

Χν. νι τὸ (οᾶεχ Ναϊιςαποβ ργδθοὺβ 830 ἃ. 1446. 



Ῥ»-- Οοάοχ Ραχίβίθυβ ΘΌΡΡΙ. σταθοὺβ 516 ἃ. 
1575. 

ς -Ξ ΜΞ Ῥὲ Ρ5, 

Με -- (οάεχ Μοπμβοδηβὶς σγαεουβ 43 5. ΧΥῚ, 

Ῥι -- Ὁοᾶοχ Ῥασίβίπυβ ϑτδθοῦβ 413 5. ΧΥ͂Ι. 

Ἐ-- (οάεχ Ῥασιβίπυϑ ξιβθοὺβ 414 5. ΧΥΙ. 

ΘΟ τ, Ξαὸ ϑοκτζγαΐββε 

Μ -- (οάεχ 1 δυταιίζδπυβ 70,7 5. ΧΙΧΙ. 

Α - Οοάεχ Αἰβουβ Χετζγοροΐατηι; 226 5. ΧΙΝ. 

Ἑ -- (οάοχ Τιαυτεπείαπυβ ὅ9,5 5. ΧΙ. 

Ἡ -- (οάεχ Ματζοίδηιβ ριδεοὺβ 339 5. ΧΙΥ. 

Ο -- (οάεχ Οαίσεηβὶβ 86 5. ΠῚ. 

Ο -- (οάθχ Μαγοίβῃιβ βγᾶδβουβ 337 5. ΧΥ͂. 

Σ -- (οάεχ ψαίϊοδμυς πγσίδουϑ 145 5. ΥἹΙἝ. 

Ασιῃ. τὸ Αχιμδηΐίβομε ὑθεσβείζαπρ 

50Ζ. ΞΞ- ϑοζοσῆεπος 

ΠΑ τ (οᾶοχ Ψαξίοαπυς ἔτδεουβ 976 5. ΧΙΠΠΙ 

ΧΙΨΝ, 

Βι -Ἢ σοάεχ Βαγοςοίδιυβ 142 ἀδσ δϊΐοσα Θο;σεὶ- 

δες 8. ΧΙν, 

ΒΒ -- (οάθεχ Βατσοσοίΐδηυς 142 ἀδθσ Ἰάπρεσε 

Θοδσεὶθεσ 5. ΧΥ. 

Κ' -- (οάεχ (αίγεμβίβ 86 5. ΧΠῚ. 

Τπεοά. τὸ] Ἰβεοάοσεξ ἰϑέ. εςο]. 

Α τῷ Οοάεχ Βοάιείδμυβ Ἑ 11 14 (πλῖβο, 42) 

5. ΧΙ. 

ἈΞΗΝ, 

Ἡ - Οοάεχ Ῥασιβίμυυβ ριβϑοὺῦβ 1442 5. ΧΙ. 

Ν -ΞὸὋ ὑοάοχ Αἴβοὺβς Ναϊαρεάϊ! 21: 5. ΧΠῚ. 

5 ΞΞ 65. 

Ο - Οοάοχ Αμραιϊουβ 41 5. ΧΤΠ ΧΙ. 

5. -᾿ Οοὔεχ ϑοοσιδθηβὶβ σσάθουβ Χ 1145. ΧΠἼ]. 

2 Ξ  ΌΙΕΥ, ν -Ξῷὸο ΕΥ̓. 

Ὁ -Ξ (οάθχ Ῥασγιβίπυβ βγϑθοῦβ 994 5. ΧΥ͂. 

Ι, τί (οάδχ ιδυτοπέϊδηι τὸ, 18 5. ΧΙ. 

Ἐ - ζοάοχ Ῥαχβίπυβ ργδθοιβ 1433 5. ΧΙΓΧΙ. 

Ν -- (οάεχ ΝαϊοἊοδποβ σσϑθοιβ 628 5. ΧΙ. 

ΤῊ. τ-ῷὸι Τπεοάοσυς 1εοΐοσ 

Ἐ535. 

ἐμφέρειν 

5Ρ. Ηά. 

8. Ἐά. 

(οάεχ Ματγοίδπαβ σσϑθοὺβ 344 5. ΧΙΠ. 

ΖΕΙΟΗΕΝ ὌΝΩΌ 

Ξε Αὐβίλββυησ 

ΞΞ- πιέξει της 

ΞξΞ Ηϊηζυξρυην 

Ξξ Ζυξαίὶζ ἀυτοὰ Κοπ)εκέυσ 

Ξξ Κοισεκίου τοῦ α 

- ξξ ὀχρυρίοσε 

. Ξε Κοσσιριεσί 

Ξε Βᾶξυγ 

Ξε ἀϊβ ταϊξ εἰπεῖ Ῥαπὶτε νεσβεβοθθη Βυοῦ- 

βίδθει βδἔβμεῃ δὺξ εἰποῦσ δβδὺσ υπὰᾶ 

Βέδιωση ἢ νοπ βρᾶξογοσ Ηδπα. 

ΞΞ βρᾶξζεσε Ηδπὰ 

8 Βαπᾶδ 

Ἦκβ. -τὸΟ Ηαδπάςοβσιίίεπ 


